
 



I en hamnstad på 1500-talet 

Utställningen visas 17/1-5/2  
Herrljunga Kulturhus, hörsalen 
Öppettider: se Herrljunga biblioteks tider 
Arr: Bohusläns Museum, projektet Staden Nya Lödöse, Västarvet 

I Nya Lödöse levde människor från flera olika länder. 
Många var köpmän och hantverkare och staden hade 
många kontakter med andra länder och städer.  
I Gamlestaden i Göteborg låg staden Nya Lödöse mellan 
1473 och 1624. Utgrävningen där är den största stads-
arkeologiska undersökningen som genomförts i 
Västsverige. Nu får vi se vad man hittat! 

Med utställningen ”I en hamnstad på 1500-talet” berättas 
hur det var att leva i en västsvensk hamnstad på  
medeltiden och hur det går till när arkeologerna tar reda 
på detta. 



The Gothenburg Combo  

The Gothenburg Combo är en gitarrduo i världsklass 
och består av David Hansson och Thomas Hansy.  

 
Under kvällen kommer de att med humor och inlevelse 

ge oss en musikalisk resa i den svenska historien.   

Foto: Jerker Andersson 

Onsdag 23 januari kl. 18.00  
Herrljunga Kulturhus, hörsalen  
Entré: 60 kronor.  



Cirkusskola med Circus Titan 

Testa akrobatik, cykla på enhjuling, jonglera  
och en massa annat.  
Lär dig av professionella cirkusartister. 
 
2 grupper med barn, där varje grupp tränar i 3 dagar, 
samma tid varje dag. 
 
Grupp 1: kl. 10.00-11.45 
Grupp 2: kl. 13.00-14.45 
 
Ålder: från 8 år och uppåt. 
 
Obligatorisk anmälan till  
Herrljunga bibliotek fr.o.m. 29/1.  
Ingen kostnad.  
Begränsat antal platser. 
 
För anmälan och ytterligare info:  
ring 0513-172 25 eller 172 20. 

11/2-13/2   
Herrljunga Folkets Park 
Samarrangemang med: Herrljunga Folkets Park 

Sportlovsaktivitet 



Sportlovsaktivitet 

Gör din grej!  
Rap-workshop med Fröken B 

För den som vill testa ett nytt sätt att ta ton - och plats.  
Ålder: 10-15 år.  
 
Rap - ett av hiphopkulturens fyra element. 
Vi testar att rappa, skriva egna texter och avslutar till-
sammans i en trygg cypher. 
Låt dig inspireras och hitta styrkan i att uttrycka dig.  
Ulrika ”Fröken B” Broberg är erfaren rappare och  
utbildad lärare. 
 
Obligatorisk anmälan till Herrljunga bibliotek fr.o.m. 29/1. 
Ingen kostnad. Begränsat antal platser. 
För anmälan och info: ring 0513-172 25 eller 172 20. 

Tisdag 12 februari kl. 15.00-17.00  
Herrljunga Kulturhus, hörsalen  

Foto: Nadim Elazzeh 



Konstutställning:  

Lena Kalenius & Mirjam Brimse 

Lena Kalenius, akvareller & Mirjam Brimse, keramik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernissage: lördag 23/2 kl. 11-13 
Öppettider: måndag-torsdag kl. 17-19,  

lördag och söndag kl. 11-13 

Lena Kalenius 

Mirjam Brimse 

Utställningen visas 23/2-3/3  
Herrljunga Kulturhus, konsthallen  
Samarrangemang med: Herrljunga Konstförening 



Fotoutställning:  
Mörker och ljus - 2 fotografer 

Hur man betraktar och uppfattar naturen kan vara väldigt 
olika. Utställningen visar detta ur två fotografers ögon 
och objektiv där den kreativa sidan fått fritt utrymme. 
 
Anna-Klara Sandberg har fångat en fantasifylld värld 
med både ljus och magi medan Thomas Örn Karlsson 
har fångat skogens mörka skepnad. 

Utställningen visas 16-30/3  
Vernissage lördag 16/3 kl. 11.00-13.00 
Herrljunga Kulturhus, konsthallen  
Öppettider: se Herrljunga biblioteks tider. 

Foto: Thomas Örn Karlsson 

Foto: Anna-Klara Sandberg 



Författarbesök:  
Elisabet Nemert 

Elisabet Nemert har skrivit en rad historiska böcker 
som fått en stor läsekrets. ”Bortom stjärnan” gavs ut 
2002 och var hennes 
skönlitterära debut. 
Boken gjorde succé 
och efter det slutade 
hon som lärare och  
läroboksförfattare och 
började skriva  
skönlitteratur på heltid.     
 
Hennes senaste bok  
heter ”Blå längtan”. 
Boken handlar om två 
kvinnor som båda föds 
12 februari 1950,  
Naomi i Nigeria och  
Pia i Sverige. Ödet tar 
Naomi till Sverige där 
hon möter Pia och en 
stark vänskap mellan 
dem växer fram.  

Onsdag 3 april kl. 18.00  
Herrljunga Kulturhus, hörsalen  
Entré: 60 kronor.  

Foto: Helén Karlsson 



Skapa med återbruk 

Föräldrar och barn (0-6 år) hälsas välkomna  
 
Vi träffas i hörsalen, våning 2, Herrljunga Kulturhus. 
 
kl. 9.30 start 
kl. 10.00 samling 
kl. 11.30 avslutning 
 
Skaparverkstad, fri lek och tips på böcker. 
Fika till självkostnadspris. 
 

För info: ring 0513-172 25, 172 20 eller 170 80.  

Torsdag 11 april kl. 9.30  
Herrljunga Kulturhus, hörsalen  
Samarrangemang med: Familjecentralen 



Barnföreställning: 

Kapten Kryp & Skattkistan 

En liten musikföreställning med gigantiska kryp för  
barn 1-6 år.  
 
Kapten Kryp har med 
sig sin skattkista som 
är fylld av spännande 
saker från hans resor 
Föreställningen  
presenteras av  
Kapten Kryp. 
 

Gratis biljetter bokas  
på Herrljunga bibliotek 
fr.o.m. 9/4.  
Föreställningen tar  
ca 40 minuter.  
För information ring: 
0513-172 25 eller  
172 20. 

Onsdag 24 april kl. 9.00 och 10.00  
Mörlandahallen B-salen, Ljung 
 

Torsdag 25 april kl. 9.00 och 10.00 
Herrljunga Kulturhus, hörsalen  



Hannah Ryggen - 

en bildväverskas liv och arbete 

Föredrag och bildvisning av Grete Thorkildsen om  
textilkonstnären Hannah Ryggen.  
 
Hannah Ryggen (1894-1970)  
föddes i Malmö, men levde  
större delen av sitt vuxna liv i  
Norge. Hon var banbrytande  
och hennes insatser föränd-
rade  
bildvävens roll från dekorativt  
konsthantverk till expressiv  
bildkonst. 1937 deltog hon i  
Världsutställningen i Paris och  
1939 i Världsutställningen i  
New York.  

 
 
Hannah Ryggen var  
engagerad i den samtida  
konsten, samhället och  
politiken och detta åter-
speglas i hennes konst.  Hannah Ryggen ”6 oktober 1942” 

Måndag 6 maj kl. 18.00  
Herrljunga Kulturhus, hörsalen  
Fri entré. 



Slöjdutställning 

Elever från Altorpskolan år 9 ställer ut slöjdade saker 
i materialen metall, trä och textil. 
 
Öppettider: se Herrljunga biblioteks tider. 

 

Utställningen visas 27/5-8/6  
Herrljunga Kulturhus, hörsalen  
 



Släktforskarträffar 

Vi träffas för att tillsammans söka våra rötter.  
Alla är välkomna, även nybörjare. 
 

Ta gärna med dig egen dator. Det finns trådlöst  
nätverk som du kan koppla upp dig till.  

 
 
Tisdag 8 januari  
  

Tisdag 12 februari 
 

Tisdag 12 mars 
 

Tisdag 9 april 
 

Tisdag 14 maj 

kl. 18.30  
Herrljunga Kulturhus, cafeterian 
Ingen föranmälan. Enkel fika. 



Internet Drop-in  

Internet Drop-in för dig som är nybörjare eller har  
provat på Internet. Vi hjälper till med enklare frågor. 
 

Ta med dig egen bärbar dator, mobiltelefon eller 
läsplatta. Vi har trådlöst nätverk som du kan koppla 
upp dig till.  
 

Onsdagar kl. 15.00-16.00   
  

Torsdagar kl. 10.00-11.00 
 

Från och med 9/1 till 29/5  
(OBS! uppehåll v. 4 23-24/1)  
 

Herrljunga bibliotek 
Utan kostnad. Ingen föranmälan.  



För närmare detaljer och eventuella ändringar för kulturprogrammen gå in på 

www.herrljunga.se/kultur 

Sångstunder 

Tumme Tott 

Tumme Tott - sång, ramsor och rörelse för barn 0-5 år   
med Sofia Löwenmark Tegelstam. 
 
 

   23 januari, 6 februari, 20 februari,  
     6 mars, 20 mars och 3 april 
 

Fri entré. Ca 30 minuter/gång.  
Föranmälan!  
 
För föranmälan och information ring: 0513-172 25 eller 

Varannan onsdag kl. 10.00  
Herrljunga bibliotek  



HERRLJUNGA KULTURHUS 

 

Trädgårdsgatan 14, 524 30 Herrljunga 
Tfn 0513-172 20 

www.herrljunga.se/kultur 
bibliotek@admin.herrljunga.se 

 

Herrljunga bibliotek tfn 0513-172 20 
Öppettider: Måndag kl. 11-19, Tisdag kl. 10-19, Onsdag kl. 11-19, Torsdag kl. 11-19,  

Fredag kl. 11-17, Lördag: kl. 10-13 
Tidningsläsning: Måndag - Torsdag kl. 9-19, Fredag kl. 9-17, Lördag kl. 10-13 

 

Fåglaviks Glasbruksmuseum 
Tfn 0513-172 21, 172 23, Öppettider: se Herrljunga biblioteks tider 

Grupper om minst 5 personer även annan tid efter överenskommelse. 
Entré: 20 kr (barn t.o.m. 12 år gratis) 

 

Ljungs bibliotek tfn 0513-172 28 
Öppettider: Måndag, Torsdag kl. 16-19, Tisdag, Onsdag, Fredag kl. 10-13 


