
        

 

Vårsta Biblioteks Vänner      

 

Planering för vårens verksamhet 2018 

 

Författarkvällar på Vårsta bibliotek 

Tisdag den 13 mars kl. 19.00 ( Efter årsmötet) : Måndag den 27 mars kl. 19.00 ( efter 

årsmötet) :  

Eva Swedenmark journalist och författare till ett 30-tal böcker för både vuxna och barn och 

ungdomar. En del av hennes författarskap sker i samarbete med andra författare, t.ex. den 

så kallade Bärserien med titlar som ” Lingon och lust” och ”Smultron och svek”. Ofta skriver 

hon med ett starkt kvinnoperspektiv: ” Om ni inte börjar leva gör jag slut” är en av dem. Den 

handlar om en kvinnokvartett 60+, vänskap och jakt på hemliga drömmar. Romanen tar på 

ett lustfyllt sätt tag i den stora frågan om hur kvinnor 60+ lever och förväntas leva sina liv. 

Fördomar och åldersfällor!  

” Paris Passion” från hösten 2017,  har ett lite mer självbiografiskt innehåll och fick fina 

recensioner  i pressen.  Smälter väl in i dagens ”me-too” diskussioner… 

I skrivandets stund är inte alla författarkvällar planerade men det lär bli två till hösten och en 

till eventuellt under våren. Håll utkik på hemsidan www.varstabiblioteksvanner.se  eller på 

kommunens hemsida under fliken bibliotek eller i lokaltidningen. Så affischerar vi ju alltid i 

god tid. 

Bokcirklarna fortsätter under både våren och hösten 2018. De äger rum dagtid på 

Mötesplats Grödinge intill biblioteket tre gånger per termin. Det bestäms löpande vilken 

veckodag cirklarna äger rum. Vi får bokförslag från biblioteket och kommer överens om vilka 

böcker vi ska läsa. Pocketböckerna beställs sedan och ska efter läsning återlämnas till 

biblioteket. Alla läser samma bok och vi diskuterar den gemensamt eller i smågrupper.  Hör 

gärna av dig till oss om du vill vara med i bokcirkeln! 

Det goda samarbetet med Vårsta bibliotek och studieförbundet ABF fortsätter under 2018. 

Väl mött! Tack för att du stödjer Vårsta Biblioteks Vänner med ditt medlemskap! Nu är vi 

ca 100 medlemmar, men - Vi kan gärna bli flera! 

 

För styrelsen/ Ingegerd Hjeltman 

http://www.varstabiblioteksvanner.se/

