Biblioteket i Örkelljunga
presenterar

Barnkonventionens dag
- 20 november kl 17.00 i Örkelljunga -

•

Forskarföreläsning på biblioteket i Örkelljunga
21 november, kl 18.00, fri entré

Den 20 november kommer Barnkonventionens dag att firas i
Örkelljunga. Kl. 17:00 välkomnar Carina Zachau och sedan tänds
lyktor som förskolebarn skapat.

Friska, vakna hundar har kalla nosar. Men varför är huden på nosen
kall? De har visat sig att en hunds kalla nos kan hitta en varm
kropp från många meters håll. Exakt hur känsliga hundnosar är och
mekanismerna bakom är föremål för pågående forskningsarbete.

Kom och lyssna på goda exempel på hur kommunen arbetat för
barn och passa på att titta på konst som barnen i förskola och skola
har gjort när de arbetat med barnkonventionen.

Ronald Kröger, professor vid Lunds universitet, kommer med sin
egen hund och en värmekamera, som synliggör den kalla nosen
och hur den värms upp när en hund sover.

Byastämma i Åsljunga
- 22 november kl 19.00 i Von Reisers skola På våra byastämmor träffar du kommunstyrelsens representanter
och chefstjänstemän i den kommunala förvaltningen. Här får du
möjlighet att direkt påverka hur vårt samhälle ska utvecklas genom
att ställa frågor, framföra synpunkter och delta i samtal kring små
och stora frågor som rör vår bygd.
Du kan skicka frågor och synpunkter om vad du önskar att vi ska
diskutera på stämmorna. Detta gör du enklast via vår e-tjänst på
www.orkelljunga.se

Arrangör är Biblioteken i Örkelljunga och Lunds universitet.

•

Fotovisning av Gösta Imberg

30 november, kl 19.00 på biblioteket i Örkelljunga, fri entré
Gösta Imberg visar bilder ur Sven Hjalmarssons fotosamling

•

Föreläsning om kvinnor som inspirerar!

30 november, kl 19.00-20.30 i Sparbanken Boken Blackbox,
FORUM Örkelljunga, fri entré
Välkommen till en öppen föreläsning om kvinnor vars gemensamma nämnare är att de alla hade inflytande, var nyskapande och
kontroversiella.
Under hösten har två bokcirklar läst boken ”…vilka kvinnor” som
är skriven av Magdalena Beck, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann. Den här kvällen kommer författarna att lyfta fram några
starka personligheter ur denna antologi. Föreläsningen är öppen
för alla och du behöver inte ha läst boken för komma.
Arrangör: Biblioteken i Örkelljunga och ABF

Välkommen!

Prisbelönt och
skrupelfritt!
Skandinaviska bandet
Basco levererar musik
med våldsamt driv och
smittsam energi.
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24 november, kl 19.00

Riktigt bra livemusik i kommunen där du bor!

Plats: FORUM Örkelljunga, Sparbanken Boken Blackbox
Förköp: Tickster.com eller Örkelljunga bibliotek

Tisdagen den 21 november kl 19.00

(Örkelljunga bibliotek tar ut en serviceavgift på 10 kr/köp)

Biljettpris: 150 kr/person
Arrangör: Örkelljunga kommun

Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult
Förköp: Tickster.com eller Örkelljunga bibliotek (Biblioteket tar
ut en serviceavgift på 10kr)
Biljettpris: 50 kr/person (0-14 år gratis)
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