KULTURGUIDE
Hösten 2018

Simrishamn

på Österlen

Foto: Elisabeth Wikenhed

Välkommen till en upplevelserik
höst i Simrishamn!
Höstens kulturguide är fylld med spännande och intressanta evenemang som
arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamns kommun.
Vår ambition är att alla oavsett ålder och
intresse som bor eller besöker Simrishamn ska kunna hitta något engagerande arrangemang i höstens kulturguide. På biblioteket får de allra minsta
möjlighet att prova på babyrytmik. Där
kan man också lära mer om hur vi skapar en hållbar framtid genom att se filmen Omställning Skåne, eller så kan
man passa på att besöka något av de
författarbesök och föredrag som
arrangeras.
Under hösten arrangerar Österlens
Museum bussturer tillsammans med
föreningen för Fornminnes- och hem-

bygdsvård i Sydöstra Skåne. Med Anders
Ödman, docent i arkeologi från Lunds
Universitet, som guide får du möjlighet
att besöka såväl kyrkor som slott på
Österlen. I början av december öppnar
fotografen Torun Börtz utställning
Local Heroines med porträtt av kvinnor
som på olika sätt bidrar till att ge
Österlen dess särprägel.
Välkommen att ta del av höstens rika
och varierade utbud av
kulturevenemang!
Anders Johnsson
Kultur- och fritidschef

PS. Givetvis händer det mycket mer på Österlen under hösten – många evenemang ordnas av
föreningar och är du intresserad kan du söka alla evenemang i ”Evenemangsplaneraren” som
du hittar på vår hemsida simrishamn.se.
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Återkommande arrangemang			
Tisdagar kl. 10, Café Kagan,
Stortorget 2, Simrishamn:

Kom på kulturfika
På tisdagsförmiddagar kl. 10 är du välkommen på ”kulturfika”, där alla som är
kulturintresserade kan mötas förutsättningslöst över en fika på Café Kagan i
Simrishamn. Det är alltid samma plats
och samma tid, men kanske med olika
personer. Självfallet får du komma tidigare eller senare om du vill, det bestämmer du själv. Ibland träffar du personal
från kultur- och fritidsförvaltningen,
ibland andra kulturintresserade personer. Fikan betalar du själv. Kom gärna
och nätverka med oss och lär känna nya
människor!
Tisdagar kl. 15–19,
Simrishamns bibliotek:

RådRum
Behöver du hjälp i kontakt med myndigheter, har du frågor kring brev, blanketter eller har du andra frågor om det
svenska samhället? Vi på RådRum kan
hjälpa dig. Våra frivilligrådgivare är välutbildade, konfidentiella och flerspråkiga. I samarbete med Simrishamns
bibliotek.
Tisdagar jämn vecka kl. 16–17
med start 18/9 till och med 11/12,
Simrishamns bibliotek:

Konsumentrådgivning
Vill du veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument? Behöver du hjälp
för att reklamera en vara eller tjänst?

Kom till biblioteket och prata med kommunens konsumentrådgivare. Ingen
föranmälan, drop-in.
Onsdagar jämn vecka kl. 16–18,
Simrishamns bibliotek:

Dator-drop-in
Har du bekymmer med din dator? Behöver du hjälp med något program? Behöver du lära dig något program? Mikael
Therén finns på plats på biblioteket onsdagar kl. 16-18 jämna veckor för att
hjälpa dig med din dator. Ingen föranmälan, drop-in.
Tre lördagar i höst blir det extra datordrop-in kl. 11-14: 20 oktober, 24 november och 15 december.
Bokcirkel kl. 13–14.30,
Simrishamns bibliotek:

Läs en nobelpristagare i höst.
Läs fyra!
Nobelpristagare anses ofta svårlästa. För
att motbevisa det och visa vilka fantastiska berättare det finns bjuder biblioteket in till bokcirkel. Kom alla gånger
eller kom någon enstaka gång, inga förhandskrav. Lässugna av alla åldrar och
ursprung är hjärtligt välkomna! Ingen
föranmälan.
-- Fredag 14/9 ”Vredens druvor”
av John Steinbeck
-- Fredag 12/10 “Kejsarn av
Portugallien”av Selma Lagerlöf
-- Fredag 16/11 ”Onåd” av J M Coetzee
-- Fredag 14/12 valfri novellsamling av
Alice Munro
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Utställning

September
Tisdag 11/9 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Ny fransk skönlitteratur
Didier Mourmant, grundaren av Språkbokhandeln i Lund, berättar om nyutkommen fransk skönlitteratur. Föredraget ges på svenska och franska. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se. I samarbete med SPF och Vuxenskolan.
Torsdag 13/9 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Framtidens bränsle för
framtidens bilar
Ola Wallberg är docent i
kemiteknik och forskargruppledare vid Lunds
Universitet. Forskningen
är inriktad mot energi
effektiva separationsprocesser och vad som populärt kallas bioraffinaderier vilka bygger
på samma princip som traditionella
oljeraffinaderier. Bioetanol och biogas
från olika typer av råvaror som inte kon-
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kurrerar med matproduktion är en viktig del av forskningen men även nya sätt
att dela upp råvaran i olika beståndsdelar är en viktig del av utvecklingen mot
en resurseffektiv produktionsprocess.
Föredraget kommer dels att handla om
den pågående forskningen men även att
belysa några viktiga aspekter som måsta
tänkas på för att vi ska kunna uppfylla
de kriterier som Sverige har satt upp för
att uppfylla klimatmålen. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se. I samarbete
med Lunds Universitet.
Fredag 14/9 kl. 13–14.30,
Simrishamns bibliotek:

Bokcirkel – läs en nobelpristagare i höst – ”Vredens druvor”
av John Steinbeck
Nobelpristagare anses ofta svårlästa. För
att motbevisa det och visa vilka fantastiska berättare det finns bjuder biblioteket in till bokcirkel. Kom alla gånger
eller kom någon enstaka gång, inga förhandskrav. Lässugna av alla åldrar och
ursprung är hjärtligt välkomna!

Söndag 16/9 kl. 10–16,
Österlens museum:

Busstur till Österlens
medeltida kyrkor
Följ med på
en busstur
till några av
Österlens
vackra medeltidskyrkor.
Vi besöker
kyrkorna i
Foto: Ulf Danell
Gladsax,
Östra Vemmerlöv, Tryde, Benestad,
Övraby/Nedraby, Östra Ingelstad och
Östra Herrestads. Med reservation för
ändringar. Guide på turen är Anders
Ödman, docent i arkeologi från Lunds
Universitet. Bussturen ordnas av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skåne tillsammans med
Österlens Museum. Medtag egen matsäck/kaffe. Toalett finns på bussen och i
några av kyrkorna. Pris 350 kr/person.
För medlemmar 300 kr/person. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.
Föranmälan till: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Tisdag 18/9 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Kom till bibblan och lyssna på en saga
om kärlek. Vad är kärlek egentligen och
hur känns den? Kan man bli kär i vem
som helst? Efteråt pratar vi och målar
utifrån berättelsen. Vi bjuder på frukt
och dryck. Ålder: 3–6 år. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.

Tisdag 18/9 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Lär dig mer om människans
bästa vän
Kom och lyssna på
hundpsykolog
Charlotte Swanstein som är aktuell
med nyutgivningen
av två av sina populära hundböcker
Välj rätt hund och Hundens första år.
Kanske har du en egen fråga du gärna
vill ha svar på? Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Onsdag 19/9 kl. 10-10.30,
Simrishamns bibliotek:

Babyrytmik
Prova på babyrytmik
med Anna Bernhorn
från Kulturskolan. Kom
och sjung, dansa och
ramsa med ditt barn.
Musikglädje för liten och
stor. Från 6 månader till
18 månader. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 20/9 kl. 18-20,
Simrishamns bibliotek:

Kreativt skrivande för vuxna
Kom och prova på
att skriva kreativt.
Vi skrattar, skriver,
diskuterar och sätter ordkranen på
högsta tryck. Sen
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låter vi texterna, meningarna och kreativiteten forsa ner på pappret. Kom och
prova på det kreativa skrivandet där ingenting är fel! Kvällen innehåller korta
skrivövningar av skilda slag, fika och
prat. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 20/9 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Hur skapar vi en hållbar
framtid?
Omställningen till en hållbar värld kräver att vi har ett helhetsperspektiv. Det
kräver också engagemang och visioner
från människor i lokalsamhället. Detta
ska vi kombinera denna kväll! Vi tittar
på den nyproducerade filmen Omställning Skåne, 16 minuter lång. Presentation av omställningsrörelsen av Anton
Pettersson. Vad vill vi ha för framtid och
vad vi kan göra för att ta stegen dit? Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se. I samarbete med Studiefrämjandet.
Lördag 22/9 kl. 11–14,
Simrishamns bibliotek:

Släktforskning
Är du intresserad av
att veta mer om dina
rötter? Då har du nu
chansen! Denna dag
är Österlens Släktoch Folklivsforskarförening på Simrishamns bibliotek och visar dig hur man
släktforskar. Förbered dig gärna genom
att anteckna vad du vet om dina föräldrar och förfäder. Ingen föranmälan.
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Söndag 23/9 kl. 13–15,
Österlens museum:

Vandring i jättens spår
Enligt en urgammal sägen ligger
en jätte begravd
strax utanför
Gröstorp, i
utmarkerna till
Jarlens ägor i
Järrestad. Nu gör
vi en smygpremiär och provgår
Foto: Ulf Danell
den nya jättevandringen, som kommer att invigas
nästa sommar. Den nya leden kommer
att tillgängliggöra Kvejsahöj, Stenstuan
utanför Gröstorp och Pittjestenen – en
vandring som omfattar stenåldern,
bronsåldern och järnåldern i det österlenska landskapet. Följ med oss i jättens
spår och lyssna till berättelser om jättar
av olika slag. Samling och parkering vid
Bengtssons loge (Vandrarhem och pub)
i Gröstorp. Vandringen är ca 3,5 km
sammanlagt. Pris: 60 kr. Medtag egen
kaffekorg. Föranmälan till
osterlens.museum@simrishamn.se eller
på 0414-81 96 70.
Söndag 23/9 kl. 14, Kultur
huset Valfisken, Simrishamn:

"Gräs", en dansupplevelse
med Claire Parsons Co och
Marionetteatern
Scenen är täckt av gräs och en halv bil är
på väg in. Två rödhåriga figurer och en
fikasugen granne dyker upp. Rörelserna
tar plats och musiken blandas med ljud
av fågelkvitter och gräsklippare. Plöts-

ligt jonglerar regnet under ett moln.
Stort och smått, perspektiven leker med
oss. Här i gräset kan allting hända och
här möts dansare, dockspelare och en
cirkusartist för allra första gången på en
scen. Och självklart så fikar vi. Ålder:
Familjeföreställning från 4 år och
uppåt. Speltid: 40 minuter. Biljetter:
50 kr, scenpass 30 kr. I samarbete med
Simrishamns Riksteaterförening.

Onsdag 26/9 kl. 10–10.30,
Simrishamns bibliotek:

Babyrytmik
Prova på babyrytmik med Anna Bernhorn från Kulturskolan. Kom och sjung,
dansa och ramsa med ditt barn. Musikglädje för liten och stor. Från 6 månader
till 18 månader. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.

Skolprogram på Österlens museum
kan vi göra en byavandring utifrån era
önskemål. Vi kan bygga upp ett pedagogiskt
program utifrån kursplanen, era önskemål
och inriktning. Även lärarfortbildning i lokal
historia eller hantverk går att beställa.

Skrabban – nya aktiva och interaktiva rum
Foto: Hans-Eric Jonsgården

På Österlens museum finns det möjlig
het att ta del av lokalhistoria eller använda
museets samlingar och arkiv i skolarbetet.
Vi arbetar också ute i landskapet. Nu kan ni
boka in en hällristningsvisning där vi besöker
en eller flera av de många hällristningar som
finns i kommunen. Det går också att boka en
forntidsresa och olika program kring vår
lokalhistoria i museets nya avdelning
”Skrabban – nya aktiva och interaktiva rum”
tillsammans med museipedagog Veronica
Jeppsson. Museet har även uppsökande verk
samhet där pedagogen kommer ut till er i
klassrummet och berättar och visar upp från
er trakt. Vill ni veta lite mer om er bys historia

Kontakta vår pedagog för mer information
och vidare prisuppgifter:
veronica.jeppsson@simrishamn.se eller
0414-81 96 81.
Priser
Besök på museet är gratis för klasser från
kommunens skolor.
• Besök + guidad visning: 400 kr (+10 kr/
elev i klass som kommer från annan
kommun)
• Workshop 600 kr/grupp + material
kostnad (max 20 barn/grupp)
• Hällristningsvisning 400 kr (+10 kr/elev i
klass som kommer från annan kommun)
• Uppsök 400 kr + körersättning utanför
kommunen
• Byvandring 400 kr + körersättning utan
för kommunen
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Oktober
Onsdag 3/10 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Författarbesök
Anna Fredriksson
Anna Fredriksson,
född 1966, är från
början manusförfattare och har
skrivit manus till
Foto: Anders Hansson
en rad tv-serier
och filmer – bland annat Rederiet och
Wallander. Hennes romaner har fått ett
mycket fint mottagande av både recensenter och läsare och har sålt i över en
halv miljon exemplar. Nu är hon aktuell
med Mellan himmel och hav, första
delen i en ny romantrilogi, men också
med kortromanen Risk för regn. Släktrötterna finns på Österlen och Anna tillbringade alla sina barndomssomrar i
Kivik. Det är också där hennes trilogi
Pensionat Pomona utspelar sig. För
anmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 4/10 kl. 16–19,
Simrishamns bibliotek:

Prova på – Visual Journaling
Workshop i skapandets och
lärandets tecken
där ordet, leken,
färgen, formen
och tanken mötas i fritt skapande. Det
talade, visuella, skrivna och inre språket
växelverkar mot ny kunskap, nytt språ8  Kulturguide hösten 2018

kande och utveckling av ditt eget skapande. Vi använder blandteknik med
färg och andra material, där den egna
tanken och utforskandet sker med färgen, bilden, och ordet som utgångspunkt. Ett eget språkande med sig/dig
själv är grunden för detta bildskapande.
Ingen förkunskap krävs, vi guidar alla
framåt i arbetsprocessen. Vi ser fram
emot en kreativ eftermiddag tillsammans. Ta gärna med bilder eller tidningar du tycker om eller skulle vilja
använda! Samt sax och oömma kläder.
Ledare är Gun Nilsson, kursledare och
artist, som arbetar med collage, visual
journals, ord och bild, akryl, akvarell,
rostmanipulering och ecofärgning samt
Danette Quartey, artist, som arbetar
med collage, mixed media, fotokonst,
textil ecofärgning och re-purpose
design. Ålder: från 15 år. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
e-Medborgarveckan 8–14 oktober:

e-Medborgarveckan är en nationell
kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen är
en chans att samordna insatser som
främjar ökad användning av e-tjänster
och ökad digital delaktighet. Digidelnätverket samordnar kampanjveckan.
Lördag 6/10 kl. 10–14,
Österlens museum:

Växtmarknad och löklördag
Ta med egna plantor och fynda andras i
Österlens museums trädgård. Eva Fristedt och Cecilia Wingård med projektet
”Narciss & Tulpan” kommer med nya

lökar. Kl. 10.00 berättar de om årets plantering i museets trädgård. De säljer också
både gammaldags,
sällsynta och moderna,
odlingsvärda lökar.
Se gärna www.narciss
Foto: Maria Heijbel
ochtulpan.se för sorter. Medlemmar får 10 % rabatt mot
uppvisande av medlemskort. Fritt
inträde. I samarbete med Tjörnedala
Trädgårdsförening och Österlenrosor.
Lördag 6/10 kl. 14–15.30,
Österlens museum:

Stadsvandring med
kakberättelser
Stadsberättarvandringen i
Simrishamns
värsta kakkvarter med start
från Österlens
museum tar oss
via redardrottningens gård och hennes vattenbakelser, genom schalettastans gator till systrarna Wollins affär för hyacinter och
brunekakor, förbi Ida Thulins konditori
till hamnkvarteren där kage-kvingorna
residerade. Under vägen avnjutes kakor
efter recept förknippade med stadens
historia. En sockrad, inte helt politiskt
korrekt historia, på vårt eget vis. Vandringen leds av Lena Alebo, Håkan
Cerne och Cecilia Granquist Dahmén.
Pris: 120 kr, inklusive smakkakor och en
påse Samarin. Max 40 personer.
Föranmälan till osterlens.museum@
simrishamn.se eller på 0414-81 96 70.

Måndag 8/10 kl. 17.00,
Simrishamns bibliotek:

Så förändrar sociala medier
vårt samhälle i grunden
Informationsmonopolet är borta.
Numera använder i
stort sett alla sociala
medier men få kan
hantera dem på rätt
sätt. Hur mycket påverkas vi egentligen
av sociala medier? Är falska nyheter
(fake news) och filterbubblor verkligen
ett nytt fenomen? Anders Svensson,
kommunens digitala kommunikatör,
föreläser om det nya medielandskapet.
Ingen föranmälan.
Tisdag 9/10 kl. 14–16,
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop-in
Vill du ha vägledning till den digitala
tekniken? Ta med din bärbara dator,
surfplatta eller telefon till vårt drop-in
så hjälper vi dig! Ingen föranmälan.
Onsdag 10/10 kl. 14,
Simrishamns bibliotek:

Kom igång med din
smartphone
En smartphone ska vara lätt att använda
men det är inte alla som upplever att det
är så enkelt. Är du en av dem? Vi försöker göra det lite lättare för dig att
komma igång. Ta med din egen telefon.
Ingen föranmälan.
Torsdag 11/10 kl. 14–16,
Simrishamns bibliotek:

Kom igång med e-böcker
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Är du sugen på att läsa eller lyssna på
e-böcker? Biblioteket har flera tusen
e-böcker i sin katalog som är gratis för
dig att låna. Vi hjälper dig att komma
igång! Ta med din smartphone, surfplatta eller dator. Ingen föranmälan.
Torsdag 11/10 kl. 16–18,
Simrishamns bibliotek:

Tips och tricks i Windows 10
och Office-paketet
Mikael Therén lär ut
tips och tricks i
senaste Microsoft
Office-paketet. Han
visar bl. a. Excel, förklarar hur man använder OneDrive och
andra molntjänster, hur man använder
OneNote och hur man synkar filer. Man
kan ha mycket kul med Office! Ta gärna
med dig din egen laptop/surfplatta till
träffen. Ingen föranmälan.
Torsdag 11/10 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé – prova på snörtorpstickning, ta hank
Sticka Sveriges stickförening är en ideell
förening som vänder sig till alla som är
intresserade av stickning, virkning och
andra garntekniker, vare sig man är
nybörjare eller rutinerad med stickorna.
Torsdagen den 11 oktober klockan
17–19 kommer föreningen att hålla i
stickkafé på biblioteket där alla är välkomna att deltaga, få inspiration, utbyta
tips och idéer eller bara dela sitt intresse
med andra. Det blir drop-in för alla åldrar och alla nivåer. Ingen föranmälan.
I samarbete med Sticka Sverige.
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Fredag 12/10 kl. 11,
Simrishamns bibliotek:

Prova på stadsbad
Skapa andrum i vardagen med hjälp av
mindfulness. Genom
andningsövningar i
samspel med staden/
naturen ges, med
ledning av Ulrika
Wedberg, möjlighet
att fokusera på vad som sker här och
nu. Vi samlas på biblioteket och går
sedan vidare ut i friska luften. Klä dig
efter väder och låt dina sinnen öppnas
för stunden. Ålder: från 15 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Fredag 12/10 kl. 13–14.30,
Simrishamns bibliotek:

Bokcirkel – läs en nobelpris
tagare i höst – “Kejsarn av
Portugallien” av Selma Lagerlöf
Nobelpristagare anses ofta svårlästa. För
att motbevisa det och visa vilka fantastiska berättare det finns bjuder biblioteket in till bokcirkel. Kom alla gånger
eller kom någon enstaka gång, inga förhandskrav. Lässugna av alla åldrar och
ursprung är hjärtligt välkomna!
Fredag 12/10 kl. 14,
Simrishamns bibliotek:

Giffar, memes och emojis –
prata med bilder på nätet
För att undvika missförstånd i sociala
medier använder sig fler och fler av
känslosymboler. Men vad är gif, emojis
och memes egentligen? Hur hittar jag

mina symboler i min telefon och hur
kan jag bifoga en gif i min chatt? Här
förklarar vi skillnaden på olika format
och visar hur de bäst används. Välkommen till en informativ och underhållande lektion i bildspråk på nätet.
Ingen föranmälan.
Lördag 13/10 kl. 10–14,
Österlens museum:

Lär dig nålbinda
Nålbindning är en
forntida teknik som
förekom innan stickningen för att tillverka strumpor, vantar och mössor. I våra
nordiska grannlänFoto: Noelia Fuentes
der finns arkeologiska fynd av nålbundna föremål från
järnåldern, i Sverige finns fynd från
medeltiden, bl a Lundavanten från
utgrävningar i de medeltida lagren i
Lund. Vid nålbindning används en stor
nål av trä, ben, horn eller metall och
garnet bör vara ett flertrådigt ullgarn,
då man vid skarvning tovar ihop garnändarna. Sakkunnig handledning av
textilarkeolog Petra Holmstedt. Pris:
100 kr. Max 6 deltagare. Endast vuxna.
Föranmälan till osterlens.museum@
simrishamn.se eller på 0414-81 96 70.
Lördag 13/10 kl. 11–14,
Österlens museum:

Premiär: Nördcafé på Österlens
museum
Nördcafé startade hösten 2008 på Tekniska museet. Idén kommer från Nils
Olander som är intendent på museet.

Sedan dess har många passionerade
nördar berättat om det de brinner för
och Nördcafé har även fått uppföljare
ute i landet. Man kan ”nörda in sig” på
precis vad som helst exempelvis cosplay,
krig av olika slag, stickning, R2-D2, spel,
modelljärnvägar, böcker, modellbygge
osv i det oändliga. För en äkta nörd är
inget ämne för smalt. En nörd är en passionerad människa, en mästare som
med nyfikenhet hoppar mellan teori
och praktik. Detta är ett tillfälle för
utbyte av kunskap och erfarenheter. De
ämnen som tas upp behöver inte vara
datorrelaterade. Tanken är att vi turas
om och ”föreläser” för varandra. I samarbete med Tekniska museet i Stockholm. OBS! Har du någon djup kunskap
som du vill dela med dig av? Anmäl ditt
intresse och ämne till: noelia.fuentes.
manriquez@simrishamn.se. Fritt
inträde. Ingen föranmälan. Fika finns
att köpa.
Lördag 13/10 kl. 11.30–13.30,
Simrishamns bibliotek:

Fröbytardag – dela med dig av
dina fröer
Välkommen till en fröbytardag på biblioteket! Vi samlas och delar med oss av
insamlade fröer av köksväxter, blommor
och örter samt sprider kunskap om fröodling och bevarande av sorter. Ingen
föranmälan.
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Lördag 13/10 kl. 14,
Österlens museum:

Design för folkhemmet – ett
föredrag i utställningen

Foto: Hans-Eric Jonsgården

Thomas Lindblad har i många år samlat
föremål från folkhemstiden, skrivit flera
böcker om moderna bruksföremål i
svensk design och producerat den aktuella utställningen Design för folkhemmet. Unika och handgjorda föremål byttes ut till förmån för massproducerade i
plast, pressglas, rostfritt stål och aluminium. Hushållsassistenten, dammsugaren och brödrosten blev moderna och
efterfrågade. Thomas Lindblad gästar
oss och håller föredrag om svenska
bruksföremål som designades och masstillverkades för det framväxande folkhemmet under 1930-talet och fram till
1970-talet. Eftermiddagsfika efter
föredraget. Pris: 120 kr/inkl. eftermiddagsfika. Föranmälan till
osterlens.museum@simrishamn.se eller
på 0414-81 96 70.
Söndag 14/10 kl. 10–16,
Österlens museum:

Busstur till Österlens slott
och ruiner
Följ med på en busstur till några av
Österlens sevärda slott och ruiner. Vi
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besöker Glad
saxehus, Gyllebo,
Tunbyholm, Grevlunda, Vallen, Tosterup, Bollerup
och GlimmingeFoto: Ulf Danell
hus. Med reservation för vissa ändringar. Guide på turen
är Anders Ödman, docent i arkeologi
från Lunds Universitet. Bussturen ordnas av Föreningen för fornminnes- och
hembygdsvård i Sydöstra Skåne tillsammans med Österlens Museum. Medtag
egen matsäck/kaffe. Toalett finns på
bussen. Pris 350 kr/person. För medlemmar 300 kr/person. Begränsat antal
platser. Föranmälan krävs. Föranmälan
till: 0414-81-96 70 eller osterlens.
museum@simrishamn.se.
Tisdag 16/10 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Kom till bibblan och
lyssna på en saga om att
vara och känna sig annorlunda. Efter sagan pratar
vi och målar utifrån berättelsen. Vi bjuder på frukt och dryck.
Ålder: 3–6 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.
Tisdag 16/10 kl. 18–20,
Simrishamns bibliotek:

Kortfilmskväll
Nordisk Panoramas producent presenterar några av de kortfilmer som blivit
utvalda att visas under Nordisk Panorama Filmfestival i Malmö. Denna kväll

bjuder vi på ett kortfilmsprogram om
vår nordiska livsstil där vi utforskar traditioner, ovanliga hobbyer, jobb och
existenser. Efter filmvisningen hålls ett
eftersamtal där du får chans att reflektera och ventilera. Kom på en filmspäckad afton med kortfilmsvisning och
spännande samtal! Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Onsdag 17/10 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Varför dör våra bin?
De pollinerande insekterna minskar,
vilket är problematiskt för både
människan och
den biologiska
mångfalden. De
flesta grödor
och vilda blommande växter
pollineras av
insekter och skulle få färre frön och
frukter om pollinerarna försvann. En
vanlig åtgärd för att gynna pollinerande
insekter är att sätta ut kupor med
honungsbin, men fungerar det verkligen, eller kan detta vara en del av problemet? Lina Herbertsson, forskare på
Centrum för miljö- och klimatforskning, kommer att prata om choklad och
jordgubbar, men också om planetens
framtid och om hur allt detta hänger
ihop. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se. I samarbete med
Lunds Universitet.

Lördag 20/10 kl. 11–14,
Simrishamns bibliotek:

Dator-drop-in
Har du bekymmer med din dator?
Mikael Therén finns på plats på biblioteket denna lördag för att hjälpa dig
med din dator. Ingen föranmälan,
drop-in.
Lördag 20/10 kl. 11–13,
Österlens museum:

Lär dig våt-tova
Vi tovar med våt ull
och såpa, en gammal
forntida teknik att
bereda ull. Ull är ett
tacksamt material att
arbeta med, den är
lätt att forma och det
går att göra många
olika saker av den.
Idag får du göra en egen väska under
ledning av museipedagog Veronica
Jeppsson. Pris: 100 kr/väska inkl.
material. Max 15 deltagare. För vuxna.
Föranmälan till: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Lördag 20/10 kl. 14,
Österlens museum:

Föredrag: Och vad hittar vi här?
Sydsvensk Arkeologi
har fått uppdraget att
genomföra en arkeologisk utgrävning av
Stenbergska tomten i
centrala Simrishamn.
Här finns kulturlager
från stenåldern och
fram till medeltiden
Foto: Maria Heijbel
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som ger ny kunskap om havslinjen,
tidiga bosättningar och terrasserade
odlingar på platsen. Arkeologerna
berättar om nya fynd som kan skriva om
Simrishamns allra tidigaste historia.
Fritt inträde. Eftermiddagskaffe och
kaka 50 kr. Föranmälan till:
0414-81-96 70 eller osterlens.museum@
simrishamn.se.
Onsdag 24/10 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

AI – hot eller möjlighet
Vi står
inför den
största
och snabbaste
vetenskapliga och
tekniska
utveckling i mänsklighetens historia.
Mikael Therén förklarar vad artificiell
intelligens (AI) är, hur den utvecklas
och vilka möjligheter den ger oss, med
fokus på den industriella och vetenskapliga aspekten. Vilka kopplingar finns
mellan AI-utveckling och ekonomi och
inom vilka branscher används AI just
nu? Föranmälan till biblioteket:
0414-81 93 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.
Torsdag 25/10 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Olle Adolphson – Skånes och
Stockholms visdiktare
Olle Adolphson (1934–2004) debuterade 1956 med vissamlingen Aubade.
Bland hans allra mest kända sånger
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finns
"Trubbel",
som blivit
mycket
känd inte
minst
genom
Monica Zetterlunds insjungning.
Visorna "Det gåtfulla folket" och "Mitt
eget land" som han skrev tillsammans
med Beppe Wolgers är två till av hans
mer kända verk. Carl-Henrik Henriz,
kyrkoherde emeritus, berättar denna
kväll om Olle Adolphsons liv och visor
med hjälp av inspelningar. Carl-Henrik
berättar också om sin bekantskap med
Olle. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.
Lördag 27/10 kl. 10–14,
Simrishamns bibliotek:

Läs för hundarna
Ziggy och Foxy
Genom att
läsa högt
tränar man
sin läsning,
och att få
läsa för en
hund är ofta
Foto: Andromeda Matz
både roligare och mera kravlöst. En hund dömer
inte om man läser långsamt eller råkar
läsa fel, den tycker bara att det är mysigt
att få vara nära och lyssna. När man
klappar och umgås med en hund frisätts
hormoner i hjärnan som får både oss
och hundarna att må bra och känna oss
lugna, och då blir det lättare att koncen-

trera sig på att läsa. I samarbete med
läraren Andromeda Matz och hennes
hundar vill vi ge barn chansen att få
prova på att läsa högt för en hund!
Ålder: 8–13 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.
Lördag 27/10 kl. 11–13,
Österlens museum:

Lär dig nål-tova
Vi tovar med torr ull
och nål, en teknik
som även kallas felting. Att tova ull är
något man gjort sen
forntiden, men att
torr-tova med nål är
en ny teknik som passar bra när man vill
göra mindre figurer eller detaljer. Passa
på att dekorera din tovade väska med ull
i olika färger under ledning av museipedagog Veronica Jeppsson. Pris: 100 kr
inkl. material. För vuxna. Max 15 deltagare. Föranmälan till: 0414-81 96 70
eller osterlens.museum@simrishamn.se.
Måndag 29/10 kl. 11–12.30,
Simrishamns bibliotek:

Kreativ högläsning för
barn 6–8 år
Vi läser en kort berättelse och efter
det pratar vi om känslor, tankar och
upplevelser kring berättelsen. Vi avslutar med lite bokprat och boktips! Närstående vuxna är hjärtligt välkomna. Biblioteket bjuder på fika. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.

Måndag 29/10 kl. 14–15.30,
Simrishamns bibliotek:

Kreativ högläsning för
barn 9–12 år
Vi läser en kort berättelse och efter
det pratar vi om känslor, tankar och
upplevelser kring berättelsen. Vi avslutar med lite bokprat och boktips! Närstående vuxna är hjärtligt välkomna. Biblioteket bjuder på fika. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
Tisdag 30/10 kl. 11–14,
Simrishamns bibliotek:

Experimentverkstad
Experimentverkstad är
ett tillfälle
för dig som
är intresserad av teknik och
naturvetenskap att komma och experimentera och testa robotar under ledning av Rikard Persson. I verkstaden
kan du testa färgglada och roliga experiment inom ämnena fysik, kemi och
biologi. Rikard är till vardags lärare och
har denna dag med sig både experimentmaterial och robotar som går att
programmera. Ingen föranmälan.
Tisdag 30/10 kl. 14–17,
Simrishamns bibliotek:

Bokmärkesverkstad
Kom och skapa dina egna bokmärken så
du kommer ihåg var i boken du slutade
läsa! Alla är välkomna, både barn och
vuxna. Ingen föranmälan.
Kulturguide hösten 2018
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Onsdag 31/10 kl. 13–15,
Simrishamns bibliotek:

Kreativt skrivande för barn 9–12 år
Kom och prova på att skriva! Det kan bli
tokigt, roligt, lååånga meningar, korta
meningar, flygande ord och hoppande
bokstäver. Allt är möjligt! Ingenting kan
bli fel! Anhöriga vuxna är välkomna
sista kvarten. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.

Foto: Kennet Ruona

Onsdag 31/10 kl. 10,
Simrishamns bibliotek:

Chango tango med Hedda
Heiskanen och Juanjo Passo
Chango Tango är en liten pojke som
gjort en mycket lång resa, och hamnat i
ett land där allt är annorlunda och
ingen förstår vad han säger. Hans stora
passion är glass – men hur ska han förklara att det är det han önskar sig mest
av allt? Och vad är det i den mystiska
låda han suttit på under resan? När han
öppnar den hittar han ett nytt sätt att
kommunicera – musik! Men han kommer också att behöva hjälp av barnen
han möter (publiken) för att få sin glass
till slut. I en virvlande resa med både
argentinsk och finsk tango som kompass
följer vi den lilla människans färd från
ensamhet och isolering till förståelse,
glädje och gemenskap. Ålder: 2–5 år.
Speltid: 25 minuter. Fri entré.
Föranmälan 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se. I samarbete
med Musik i Syd.
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Onsdag 31/10 kl. 13–15,
Österlens museum:

Halloween-verkstad
Kom till Österlens museum
och gör ditt
eget Halloween-pynt.
Spindlar, spöken, monster
och andra läskigheter – fantasin har
inga gränser! Pris: 40 kr (0–4 år gratis i
vuxens sällskap). Familjepris: 120 kr.

November
Torsdag 1/11 kl. 13–15,
Österlens museum:

”Karva bedelojtor”
Ta del av den skånska traditionen att ”karva en
bedelojta” som kan
skrämma iväg mörkrets
makter. Alla är välkomna!
Barn under 9 år i vuxens
sällskap. Pris: 30 kr per lykta.
Torsdag 1/11 kl. 14,
Simrishamns bibliotek:

Hjältinnan av Basra med
Teater JaLaDa
Föreställningen
handlar om
mod, gränslös
kärlek till
böcker, litteratur
och om en hjälFoto: Bassma Zeky
tinna som heter
Basra. Historien handlar om Alia som är
bibliotekarie i Basra, Irak. Alia älskar
sitt bibliotek och böckerna är mer dyrbara för henne än berg av guld. Men så
kommer soldaterna. Alia förstår att om
ingen gör något så kommer alla böckerna att förstöras! Upplev Basras gator
på nära håll genom en visuell och interaktiv scendesign. Föreställningen är
baserad på verkliga händelser. Ålder:
Föreställningen vänder sig till familjer
med barn 5-7 år. Språk: Spelas på
svenska, arabiska och engelska.
Speltid: cirka 30 minuter. Fri entré.
Föranmälan 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.

Torsdag 1/11 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé – prova på
näverstickning
Sticka Sveriges stickförening är en ideell
förening som vänder sig till alla som är
intresserade av stickning, virkning och
andra garntekniker, vare sig man är
nybörjare eller rutinerad med stickorna.
Torsdagen den 1 november klockan
17–19 kommer föreningen att hålla i
stickkafé på biblioteket där alla är välkomna att deltaga, få inspiration, utbyta
tips och idéer eller bara dela sitt intresse
med andra. Det blir drop-in för alla åldrar och alla nivåer. Ingen föranmälan.
I samarbete med Sticka Sverige.
Fredag 2/11 kl. 13–15,
Österlens museum:

”Karva bedelojtor”
Ta del av den skånska traditionen att ”karva en
bedelojta” som kan
skrämma iväg mörkrets
makter. Alla är välkomna!
Barn under 9 år i vuxens
sällskap. Pris: 30 kr per lykta.
Lördag 3/11 kl. 14,
Österlens museum:

Skånska helgonlegender
Museipedagog Mats
Larsson föreläser om
de färgstarka bygdehelgon som vördats i
Skåne under medeltiden, men även senare.
Helgon som S:t Erik
och Heliga Birgitta
Kulturguide hösten 2018

17

var stora, nationellt dyrkade helgon.
Ofta påivrades sådana kulter av adelsfamiljer och kyrkan. Men det fanns även
folkliga gestalter – lokala personer vars
ofta orättvisa och grymma död gjorde
att de hölls för heliga. Vi återupplivar
okända och bortglömda skånehelgon
från det dunkla folklivet som Sankt
Benediktus i Engeltofta, Sankta Sissela i
Borrby och Sankta Magnhild av
Fulltofta. Hör om dramatiska livsöden,
undergörande offerkällor och om
svårutrotade kulter. En berättelse om
när folket själv bestämde vem som var
helig, varför, samt hur man vördade.
Pris: 120 kr inkl. eftermiddagsfika.
Föranmälan till: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Måndag 5/11 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Resmål Rymden

Människans vistelse i rymden är full av
fantastiska prestationer och hissnande
dramatik. Rymdexperten Ulf Berggren
berättar under föredraget om hur man
tidigare besökte månen och hur man
idag bor och arbetar på den internationella rymdstationen. Dessutom har
USA, med politisk enighet och finansie-
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ring, bestämt sig för att ta människan
till Mars 2033 tillsammans med Ryssland och Europa. Föredraget passar alla
åldrar. Efter föredraget går vi ut och tittar på stjärnor, ta gärna med egen
kikare! Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.
Tisdag 6/11 kl. 14–16,
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop-in
Vill du ha vägledning till den digitala
tekniken? Ta med din bärbara dator,
surfplatta eller telefon till vårt drop-in
så hjälper vi dig! Ingen föranmälan.
Lördag 10/11 kl. 10–14,
Österlens museum:

Arkivens dag
Temat för årets nationella satsning Arkivens
dag är Fest och glädje. På
Österlens museum firar
vi detta med festliga och
glädjefyllda föredrag.
Österlens släktforskarförening firar dagen med att hjälpa dig att
komma igång med din egen forskning.
Österlens museum har plockat fram
några extra festliga föremål och arkivalier som visas för intresserade kl. 11.
Kl. 13: Magnus Lindskog, ordförande i
Österlens släktforskarförening, föreläser om ja-öl (förlovningsfester) och bröllop i allmogesamhället. Fritt inträde.
Kl. 14: Professor emeritus Göran Burenhult föreläser om glädje och fest i vår
egen forntid i jämförelse med kulturer
från hela världen. Inträde: 75 kr.

Foto: Sofia Runarsdotter

Onsdag 14/11 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Författarbesök – Göran Greider
Göran Greider är författare, poet, krönikör, journalist och samhällsdebattör.
1981 debuterade han som poet och har
sedan dess givit ut ett flertal diktsamlingar, faktaböcker och essäer. Sedan
våren 1999 är han chefredaktör för
Dala-Demokraten. Göran Greider är en
av vår tids mest produktiva poeter och
författare och en mycket omtyckt föreläsare och debattör. För den breda massan
är han nog mest känd som chefredaktören/debattören med det yviga håret. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 15/11 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Arabisk musik – en svensk
angelägenhet
Arabisktalande är idag Sveriges näst
största språkliga minoritet efter finsktalande, och väldigt många i Sverige idag
har antingen själva eller via sina föräldrar en länk till arabisk musikkultur.
Idag är det ofta lika troligt att din
granne på bussen kan sjunga med i

Khaddis Kan Fi Nas av Fairouz som i
Kristallen den fina eller Leende guldbruna ögon. Så vad är speciellt med
musik från den arabisktalande regionen? Pär Moberg, kursledare för folkoch världsmusikutbildningarna vid
Musikhögskolan i Malmö, och drivande
bakom konsertserien The Baghdad Sessions i Malmö, lotsar dig igenom den
arabiska musikens fascinerande värld.
Tillsammans med Nabil Kassis kommer
han också att framföra ett par välkända
arabiska låtar. I samarbete med Lunds
Universitet. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
Fredag 16/11 kl. 13–14.30,
Simrishamns bibliotek:

Bokcirkel – läs en nobelpristagare i höst – ”Onåd” av
J M Coetzee
Nobelpristagare anses ofta svårlästa. För
att motbevisa det och visa vilka fantastiska berättare det finns bjuder biblioteket in till bokcirkel. Kom alla gånger
eller kom någon enstaka gång, inga förhandskrav. Lässugna av alla åldrar och
ursprung är hjärtligt välkomna!
Lördag 17/11 kl. 10–14,
Österlens museum:

DNA-forskning för
släktforskning
Släktforskaren Niklas Hertzman, från
företaget Arkiv Digital, berättar om
DNA-test som en metod att söka efter
och hitta okända släktingar. Med hjälp
av DNA-test, som görs med en enkel
topsning, kan man verifiera sin pappersKulturguide hösten 2018
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forskning, hitta fader okänd, få kontakt
med släktingar världen över och kartlägga släkten bortom skriftliga källor.
Niklas Hertzmans intresse för släktforskning väcktes redan under gymnasietiden i Ystad och han har nu 30 års
erfarenhet i ämnet. Erfarna DNA-släktforskare finns på plats under dagen och
hjälper kostnadsfritt till med topsning.
De har med sig test-kit från företaget
Family Tree DNA och hjälper också till
med registrering av DNA-testet samt hur
det går till att betala för registrering och
testresultat, som sker via Internet. Priset
beror på vilket test man tar och hur
omfattande uppgifter man vill få fram.
Vill du skicka iväg ditt test så är det
porto till USA som gäller. För mer information om priser och för att beställa ett
eget test-kit gå in på www.familytreedna.
com. Det tar cirka en månad att få hem
ett test-kit i brevlådan. Fritt inträde.
Eftermiddagskaffe och kaka 50 kr.
Föranmälan till: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.

Speltid: 25 minuter. Begränsat antal
platser: 10 bebisar plus vuxna i publik/
föreställning. Biljetter: 50 kr, scenpass
30 kr. I samarbete med Simrishamns
Riksteaterförening.
Tisdag 20/11 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Kom till bibblan och
lyssna på en saga om
att våga. Att våga vara
lite som man vill och
att våga göra det som känns bra. Efter
sagan pratar vi och målar utifrån berättelsen. Vi bjuder på frukt och dryck.
Ålder: 3–6 år. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Lördag 24/11 kl. 11–14,
Österlens museum

Nördcafé på Österlens museum

Lördag 17/11 kl. 14 och kl. 15.30
(OBS! Två föreställningar), Kulturhuset
Valfisken, Simrishamn:

”Bäbisrummel” med
Kollaborativet
En bebisföreställning som vänder sig till
de allra yngsta. Vi välkomnar bebisar
och deras vuxna att inträda i ett rum för
sinnlig upplevelse och interaktivitet.
Med hjälp av material som tyger, speglar, ljus, skuggor och vibrationer gör vi
tillsammans en taktil, visuell och kinestetisk resa. Vi låter bebisarna leda upptäcktsfärden, men två guider från Kollaborativet hjälper till. Ålder: 0–1,5 år.
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Nördcafé startade hösten 2008 på Tekniska museet. Idén kommer från Nils
Olander som är intendent på museet.
Sedan dess har många passionerade
nördar berättat om det de brinner för
och Nördcafé har även fått uppföljare
ute i landet. Man kan ”nörda in sig” på
precis vad som helst exempelvis cosplay,
krig av olika slag, stickning, R2-D2, spel,
modelljärnvägar, böcker, modellbygge
osv i det oändliga. För en äkta nörd är
inget ämne för smalt. En nörd är en passionerad människa, en mästare som

med nyfikenhet hoppar mellan teori
och praktik. Detta är ett tillfälle för
utbyte av kunskap och erfarenheter. De
ämnen som tas upp behöver inte vara
datorrelaterade. Tanken är att vi turas
om och ”föreläser” för varandra. I samarbete med Tekniska museet i Stockholm. OBS! Har du någon djup kunskap
som du vill dela med dig av? Anmäl ditt
intresse och ämne till: noelia.fuentes.
manriquez@simrishamn.se. Fritt
inträde. Ingen föranmälan. Fika finns
att köpa.
Onsdag 28/11 kl. 15,
Simrishamns bibliotek:

Bokbabbel!
Bibliotekets personal presenterar personliga favoriter. Gammalt och nytt.
Deckare och romance. Skönlitteratur
och fakta. Enkelt och svårt. Alltid lock-

ande, alltid intressant. Ta gärna med
ditt eget boktips! Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 93 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Fredag 30/11 kl. 15,
Simrishamns bibliotek:

Musikquiz
Prova dina kunskaper via musikalisk
underhållning! Musikerna Anders
Thorén och Martin Svensson ställer frågor via sång och musik. Frågorna handlar inte bara om ämnet musik, men man
måste lyssna sig till svaren... Försök att
ensam eller i lag få rätsida på de musikaliska klurigheterna. Vi bjuder på fika.
Förnämliga bokpriser väntar vinnarna.
Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.

Ditt bibliotek!
Biblioteket är till för alla och biblioteket är ditt! Vill du hålla en bok-

cirkel, visa vad din förening gör, hålla föredrag, läsa poesi eller ha en barnboksträff med föräldragruppen? Gör det på biblioteket! Hör av dig till oss
på Simrishamns bibliotek med dina idéer. Erika Svahn, tel: 0414-81 93 07
eller erika.svahn@simrishamn.se.
Boka: Sagostunder

Vill du att vi ordnar en sagostund på arabiska? Hör av dig till biblioteket så
hittar vi en tid som passar.
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Utställningar på Österlens museum
Design för folkhemmet –
Svensk industridesign och
utvecklingen av moderna
bruksföremål
Vi utlovar en utställning med hög igenkänningsfak
tor! Här visas moderna bruksföremål som berättar
om hur hemarbetet förändrades, hur det förenkla
des och hur kvinnornas dagliga slit blev lättare,
mindre tidskrävande. Det är en del av vår moderna
kvinnohistoria. Från 1930-talet fram till 70-talet
fanns en rad framstående svenska tillverkare av
bruksföremål, och formgivare med olika bakgrund
engagerades som designers. Aluminium, rostfritt
stål och plast var mindre tyngda av traditioner än
Foto: Hans-Eric Jonsgården
de traditionella materialen och visade sig vara
lämpliga för serietillverkning. Hemmens Forskningsinstitut (HFI) grundades 1944 och gav hus
mödrarna inflytande över produktionen av bruksföremål. HFI var en statlig myndighet som tes
tade nya apparater och ny utrustning för hemmet. Det var produkter med lång livslängd där
form, funktion och ekonomi samspelade. Svenska bruksföremål av glas, rostfritt stål, alumini
um och plast väckte uppmärksamhet även i utlandet. De prisbelöntes på internationella utställ
ningar och mässor. Produktionen var som mest intensiv under 1950-60-70-talen och klingade
därefter av, för att idag nästan helt ha upphört. Utställningen är producerad av Thomas Lind
blad, som i många år samlat föremål från folkhemmets tid och som skrivit flera böcker om mo
derna bruksföremål i svensk design. Utställningen pågår hela året 2018.

Skrabban – nya aktiva och interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar och verk
städer i en helt ny våning för barn, barnfamiljer
och skolklasser. Utställningen kommer att vara
platsen för verkstäder och andra program året
runt med lördagsevenemang och lovprogram.
Avgift tas ut då verkstäder, teater med flera
program arrangeras. Under 2018 kommer nya
installationer på plats.
Foto: Hans-Eric Jonsgården
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Särken först – om kläder och
människor
Särken först visar kläder från 1700-talet fram till 1970 ur
Föreningens samlingar på Österlens museum. Kläderna
berättar egentligen alla historier samtidigt – det handlar om
kommunikation, gemenskap, utanförskap, status och ekonomi,
öden, tradition och förnyelse. Därför blir utställningen en
provkarta över mänskliga beteenden och ett sätt att berätta
vår lokala historia. Och därmed också en utställning inte
bara för den redan intresserade.
Foto: Sophia Callmer

Local Heroines
Somliga odlar jorden, andra får konsten
att spira. Någon driver företag, en annan
sprider kunskap. Vissa är födda här, andra
har flyttat hit. Fotografen Torun Börtz har
porträtterat några av alla de kvinnor som
på olika sätt ger Österlen dess särprägel.
Utställningen invigs söndag 2/12.
Foto: Torun Börtz

Skörda regnvatten
”Skörda regnvatten” är en installation i museets trädgård
skapad tillsammans med Eva Mathiasson, Sophia Callmer
och Susanna Widlundh. Här visas hur regnvatten kan samlas
in, lagras och användas för att skapa hållbara trädgårdar
och en bättre miljö för oss själva och kommande generatio
ner. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata
& Park och med medel från Sparbanken Syd. Under året
kommer fler installationer att visas i museiträdgården.
Foto: Maria Heijbel
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December
Söndag 2/12 kl. 16,
Österlens museum

Invigning av utställningen
Local Heroines
Somliga odlar jorden, andra får
konsten att spira.
Någon driver företag, en annan spriFoto: Torun Börtz
der kunskap. Vissa
är födda här, andra har flyttat hit. Fotografen Torun Börtz har porträtterat
några av alla de kvinnor som på olika
sätt ger Österlen dess särprägel. Kulturoch fritidsförvaltningens chef Anders
Johnsson inviger utställningen. Fritt
inträde.
Torsdag 6/12 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Tarmbakterier Alzheimer
Frida Hållenius,
docent i molekylär
nutrition vid institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds Universitet kommer att ge
en föreläsning om hur
tarmbakterier påverkar utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Hon kommer också att berätta om
hur man kan förändra sin tarmflora
med kosten och vilken mat som ger en
hälsosam tarmflora. I samarbete med
Lunds Universitet. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.
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Torsdag 6/12 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé
Sticka Sveriges stickförening är en ideell
förening som vänder sig till alla som är
intresserade av stickning, virkning och
andra garntekniker, vare sig man är
nybörjare eller rutinerad med stickorna.
Torsdagen den 6 december klockan
17-19 kommer föreningen att hålla i
stickkafé på biblioteket där alla är välkomna att deltaga, få inspiration, utbyta
tips och idéer eller bara dela sitt intresse
med andra. Det blir drop-in för alla åldrar och alla nivåer. Ingen föranmälan. I
samarbete med Sticka Sverige.
Lördag 8/12 kl. 11–13,
Österlens museum

Julpyssel i Skrabban
När julen står för
dörren är du välkommen att ta en
liten paus i julstressen på Österlens museum. Vi
julpysslar och gör bland annat girlanger,
flätade hjärtkorgar, smällkarameller,
garntomtar och kristyränglar. Pris: 40
kr, familjepris 120 kr.
Tisdag 11/12 kl. 14–16,
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop-in
Vill du ha vägledning till den digitala
tekniken? Ta med din bärbara dator,
surfplatta eller telefon till vårt drop-in
så hjälper vi dig! Ingen föranmälan.

Digital vägledning
Behöver du hjälp med att använda din bärbara dator,
surfplatta eller telefon? Vill du ladda ner en e-bok eller kanske

skaffa en e-postadress? Tjänsten Digital vägledning erbjuder en
halvtimmes personlig vägledning med en av våra bibliotekarier.

Torsdag 13/12 kl. 15,
Simrishamns bibliotek:

Julsaga för vuxna
Vi bjuder på julstämning genom att läsa en
riktigt bra julsaga! Vi
slår ett slag för högläsningen och bjuder in
till en stunds avbrott
från julstressen. Vi
läser – du lyssnar. Högläsningen varar cirka
30 minuter. Vi bjuder på fika. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Fredag 14/12 kl. 13–14.30,
Simrishamns bibliotek:

Bokcirkel – läs en nobelpristagare i höst – valfri novellsamling av Alice Munro
Nobelpristagare anses ofta svårlästa. För
att motbevisa det och visa vilka fantastiska berättare det finns bjuder biblioteket in till bokcirkel. Kom alla gånger

eller kom någon enstaka gång, inga förhandskrav. Lässugna av alla åldrar och
ursprung är hjärtligt välkomna!
Lördag 15/12 kl 11–14,
Simrishamns bibliotek:

Dator-drop-in
Har du bekymmer med din dator?
Mikael Therén finns på plats på biblioteket denna lördag att hjälpa dig med
din dator. Ingen föranmälan, drop-in.
Tisdag 18/12 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Kom till bibblan
och lyssna på en
saga om att
känna sig lite
rädd. Efter sagan
pratar vi och
målar utifrån berättelsen. Vi bjuder på
frukt och dryck. Ålder: 3–6 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
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Österlens museum får nytt
magasin

Österlens museum ska flytta till ett
nytt magasin! Beslutet om att museet

ska få ett nytt, ändamålsenligt magasin
för de stora samlingarna och arkivet är
efterlängtat och något som museet har
jobbat för i många år. Det nya magasinet
blir i det så kallade Lyckebyhuset på
Skansens industriområde i Simrishamn.
Här kommer vi att kunna samla alla
föremål under ett och samma tak. På
sikt ska allmänheten kunna komma och
titta på samlingarna på plats i det nya
magasinet. Inflyttningen påbörjas sommaren 2018 och beräknas vara avslutad
till sommaren 2020.
Insamlingsstopp för Österlens
museum 2018–2019

Flytten kommer att ta all vår uppmärksamhet och kraft under en ganska lång
period. Det tar tid att packa, flytta och
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packa upp 230 000 föremål. Därför
kommer vi att ha insamlingsstopp under
flyttperioden. Insamlingsstoppet gäller
under hela 2018 och 2019.

Har du föremål, foton eller arkivalier som du vill skänka till Österlens museum? Vi ber er ha tålamod under flyttperioden och
behålla era saker därhemma fram
tills vi är på plats igen år 2020.
Har du frågor kring våra samlingar eller om gåvor till samlingarna – kontakta gärna museets
föremålsantikvarie Ulrika
Wallebom per mail
ulrika.wallebom@simrishamn.se.

Vad är Bénka-dí/Ungdomens hus?
Från och med hösten 2018 har BénkaDet är samtal där vi hör och ser varandí, Simrishamns kommuns ungdoms
dra. Små stunder av tillit. Barriärer
verksamhet, nya utökade öppettider.
som bryts. Ett öppet, varmt, generöst,
Bénka-dí kommer att ha öppet fem
familjärt vardagsrum. Lekfullhet och
dagar i veckan istället för tre,
glädje. Drogfrihet och trygghet.
från måndagar till torsdagar
Integration och omtänksamkl. 16–19 och fredagar kl.
Nytt för hösten
het. Respekt och tacksam16–22. Verksamheten väl2018 – Bénka-dí/
het. Regnbågsflaggan
komnar ungdomar från
Ungdomens hus
som välkomnar alla. Att
årskurs 7 upp till och med
öppnar flera
få drömma och vara med
17 år. Seth Selleck, ungeftermiddagar för
och testa, skapa, utan predomssamordnare
och
ungdomar
station. Mångfald och konverksamhetsledare, har sett
traster. Soffsamtal där vi
hur ungdomars vanor har
duger som vi är. Utflykter,
ändrats under åren. "Nu är ungdograffiti, trädklättring och mobilmar ute på stan mest på vardagsefterfria stunder. Filmkvällar och mys.
middagar och fredagskvällar. Många
Berättelser om det som vi aldrig satt
ungdomar har frågat varför Bénka-dí
ord på förr. Tid att andas. Sårbarhet,
inte skulle kunna ha öppet flera dagar i
stöd, inspiration. Konstnärliga yttveckan. Nu har vi hittat möjligheter att
ringar som inte blir bedömda. En plats
omprioritera våra personalresurser för
där vi kan laga mat från hela världen
att kunna möta ungdomars behov. Vi
eller dansa hela kvällen i en rosa ballekommer att ha lite kortare kvällar men
rinakjol. De udda tingens varande,
detta betyder att vi kan ha öppet varje
öppna dörrar vi inte ens visste fanns.
vardag från kl. 16.00." säger Seth. "UngEn levande värdegrund. Underbara
domar som bor i byarna vinner mycket
misstag och modet att komma tillbaka
med dessa nya öppettider. Även på fredagen efter allt blev fel. Nya perspektiv
dagar kommer ungdomar att kunna
från delade upplevelser. En plats där
komma till oss redan kl. 16.00 och vara
alla äger rätten att måla, spela, röra sig
delaktiga i vår populära fredagskvällstill musik, skapa och uttrycka sig, för
verksamhet.” Cirka 50 ungdomar brusjälva skapandets och upplevelsens
kar besöka Bénka-dí på vardagsefterskull. En plats där vi har tid att lyssna
middagar och cirka 100 ungdomar
och vi får lov att betyda oerhört mycket
kommer på fredagskvällar, med jämn
för varandra. En plats som är välkomfördelning mellan flickor och pojkar.
mande och där allt är gratis.
”Vi tror att våra nya öppettider kommer
att innebära att flera ungdomar kan ta
del av verksamheten på Bénka-dí.”
Kulturguide hösten 2018
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Österlens museum

Bénka-dí/Ungdomens hus

Onsdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Fritt inträde till utställningarna
Storgatan 24, Simrishamn
Tel: 0414-81 96 70
osterlens.museum@simrishamn.se

Måndag–torsdag kl. 16–19
Fredag kl. 16–22
Verksamheten välkomnar ungdomar från
årskurs 7 upp till och med 17 år. Verksam
heten är gratis och drogfri. Öppettiderna
gäller ej under jul- och sommarlov.
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65
ungdomenshus@simrishamn.se

Simrishamns bibliotek
Måndag–torsdag kl. 10.30–19
Fredag kl. 10.30–17
Helgfri lördag kl. 11–14
(Vid storhelg gäller särskilda öppettider)
Meröppettider (som kräver speciellt
meröppetlånekort):
Måndag–torsdag: 08.00–22.00
Fredag–söndag: 08.00–22.00
Biblioteket är obemannat och du tar dig in
med ett speciellt lånekort. Kontakta
biblioteket om du vill ha ett sådant lånekort.
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 93 00
biblioteket@simrishamn.se

Bokbussen
Turlistan för bokbussen hittar du på
simrishamn.se. På bokbussen kan du alltid
skriva ut dokument, låna iPads under stoppet,
surfa gratis på dina egna enheter, boka en
”Digital vägledning” vilket betyder att du på
bokbussen får hjälp av en bibliotekarie med
dina frågor gällande t ex din telefon, dator
eller surfplatta. Bokbussen är handikappan
passad. Vi tar gärna emot förslag på nya
hållplatser, inköp av medier, evenemang av
typen sagostunder eller bokcirklar.
Tel: 0414-81 93 00 eller
bokbuss@simrishamn.se

Vi finns på Facebook
– sök på Simrishamns bibliotek,
Österlens museum och Bénka-dí

och på Instagram
@simrishamns_bibliotek,
@osterlens.museum,
@benkadi.simrishamn

Kultur- och fritidsförvaltningen
272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se
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Simrishamn

på Österlen

