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EMMABODA TIDNING

EMMABODA BIBLIOTEK
ORDINARIE ÖPPETTIDER
Måndag, tisdag, torsdag
Onsdag
Fredag
Lördag

11.00–19.00
11.00–21.00
11.00–18.00
10.00–13.00

NU ÄR BIBLIOTEKET ÖPPET SOM VANLIGT
IGEN!

Alla onsdagar har vi öppet från kl 11
ända till kl 21. Oftast har vi något program som du är välkommen att delta i.
Måndag, tisdag och torsdag har vi öppet
kl 11-19, fredag 11-18 och lördag 10-13.
Välkommen tillbaka!
ONSDAG 26 AUGUSTI KL 18.30
INFORMATIONSMÖTE OM EMMABODA
KOMMUNS ARBETE MED ETT NYTT
KULTURMILJÖPROGRAM

Emmaboda kommun och Kalmar
läns museum berättar om arbetet med
revideringen av Kulturmiljöprogrammet
som berör Algutsboda, Långasjö och
Vissefjärda socknar samt Lindås och
Emmaboda tätort. Alla är välkomna!
ONSDAG 2 SEPTEMBER KL 17.30–21.00
SLÄKTFORSKARHJÄLP

Få hjälp med din släktforskning av
Kalmar Läns Genealogiska Förening.
Du behöver inte anmäla dig och det
kostar inget.
ONSDAG 23 SEPTEMBER KL 18.30
SLÖJDCAFÉ – ÅTERBRUK MED MATTRASOR

Med mattrasor kan du virka korgar,
sittdynor eller mattor. Ledare: Inger
Strandberg Kalmar. Vi bjuder på fika.
I samarbete med Kalmar läns hemslöjdsförening.
SAGOSTUND PÅ BIBLIOTEKET

Barn mellan ett och tre år är välkomna
tillsammans med vuxen. Sagostunden

KONTAKTUPPGIFTER
Telefon: 0471-24 92 00
Webbplats: www.emmaboda.se/bibliotek
Bibliotekskatalogen på Internet:
http://opac.emmaboda.se

är på torsdagar kl 10.00. Första tillfället är den 10 september. Anmälan sker i
bibliotekets lånedisk eller per telefon.
Ring 0471-24 92 09 eller 0471-24 92 00.
HAR DU SVÅRT ATT LÄMNA BÖCKERNA I TID?

Lugn, vi hjälper dig. Ge oss din epostadress och be att få övertidsvarning,
så får du automatiskt ett mejl några
dagar innan ditt lån går ut. Lämna i tid,
så slipper du förseningsavgiften.
UTSTÄLLNINGSHALLEN
21 AUGUSTI-9 SEPTEMBER
TINA SKIÖLD

Måleri, arrangör: Emmabodabygdens
konstförening
UTSTÄLLNINGSHALLEN
11-30 SEPTEMBER
HELENA ARNBACK

Måleri.
Vernissage lördag 12 september kl 11.00.
SOMMARLOVSBOKEN

Du har väl inte glömt att lämna ditt
sommarlovsbokshäfte så får du välja
en bok som du får behålla. Vi gör en
utställning av alla häften och ritningar
och på så sätt ger du fina boktips till
andra. Under hösten blir du bjuden till
en bokträff där vi fikar och snackar om
böckerna.
Johansfors bibliotek är stängt 24/9

KULTURSTIPENDIUM
Emmaboda kommun delar årligen ut kulturstipendium som arbetsstipendium eller
hedersomnämnande.

Arbetsstipendium kan utdelas som stöd:
• för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv
• till utbildning och forskning

Emmaboda kommuns Weronica Stålered, Lisa Spjuth, Wilma Johansson och Catharina Petersson
jobbade med arrangemanget.

Bellmansmusik i Duvemåla
Johansfors Musikkår framförde
elva musikstycken av Carl Michael Bellman i Duvemåla hage.
Musikkårens Björn Magnusson fick idéen för ett par år sedan. Han kontaktade
sin bekant Hans Nilsson i Bellmanssällskapet som tände på idén. I våras hade
man premiär i Broakulla Folkets Hus.
Arrangemanget har gett genklang och i
december är man inbjudna till Riddarhuset i Stockholm.
Hans berättade om Bellmans liv mellan
musikstyckerna. Bellmanssällskapet bildades 1919 av konstnären Anders Zorn
(1860-1920) och författaren Erik Axel
Karlfeldt (1864-1931). Det är en livaktig forskningsinriktad förening med över
1000 medlemmar. Man har som mål att
vårda minnet av Carl Michael Bellman
(1740-1795) som är en av Sveriges nationalskalder.

Växjöbon Hans Nilsson berättade om Bellmans
liv.

Arrangör var Emmaboda kommun tillsammans med musikkåren och 50 personer kom till evenemanget.
Text och foto av
THOMAS BJURINGER

Hedersomnämnande utdelas som uppskattning av värdefulla insatser som har eller haft
betydelse för kommunens kulturliv.
Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande ska vara
Bildningsnämnden, Box 100, 361 22 Emmaboda, tillhanda senast den 20 oktober.
Förfrågningar kan göras på telefon 0471-24 92 23.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS PRIS
För att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt förtjänstfulla insatser inom
miljö- och hälsoskydd, naturvård och byggnadsvård delar bygg- och miljönämnden
varje år ut pris.

Priset kan ges till enskild person eller grupp (skolklass, förening, arbetslag eller
liknande). Priset kan delas av flera kandidater som nämnden utser.

Musikkårens Hilda och Malte
Gunnarsson.

Äkta paret Tommy och Annelie
Johansson från Alsjömåla var
bland åhörarna.

Emma Åhlander Hansson är
med i musikkåren.

Trion Ulf Lindbladh, Tingsryd, Birgitta och Ingemar Pettersson, Linneryd fikade efter konserten.

Björn Magnusson fick idén till
evenemanget.

Förslag på kandidater med motivering lämnas skriftligt till Bygg- och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda eller via e-post till bygg-miljo@emmaboda.se
Förslag lämnas senast den 31 oktober.
Mer information finns på www.emmaboda.se/miljostipendium

NOSTALGIMARKNAD
PÅ MÖJLIGHETERNAS HUS
Lördagen den 29 augusti kl 10.00-13.00 är det nostalgimarknad på Möjligheternas Hus. Välkomna att fynda!

