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Hembygdsföreningen 
 

Paltfest: Onsdag 24/10 kl 18.00 för medlemmar. Sista anmälningsdag, 

onsdag 17/10, 56 platser. Lotterier. Först till kvarn... I år får vi åter igen besök 

av våra trogna medlemmar från södra Sverige! Trevligt!  

 

Berättarkväll: Ronny Lindström. Onsdag 14/11 kl 18.30. Skrönor och 

berättelser. Entré: 50 kr, fika ingår.  

 

Skivor till kaffet: Lördag 24/11 från kl 12: Kaffe, våfflor och fikabröd serveras 

till gam-mal musik spelad på Anna-Lisa Lundgrens vevgrammofon! 

Välkommen! Vi öppnar prästgården som vanligt 10.00.  

 

Julmarknad: Andra advent, söndag 9/12 kl 12-15. Fika, umgås och köp 

julklappar! Vill du sälja din hemslöjd? Sista anmälnings-dag är 26/11. 

 

Öppettider på Hembygdsgården  

Måndag-fredag: 1/10-31/5 kl 10.00 - 16.00  

Lördagar kl 10.00 - 14.00  

Tel.nr: 0960 - 124 28.  

Adress: Arvidsjaurs Hembygdsförening  

Magnus Berlinväg 24, 933 31 Arvidsjaur  

Epost: arvidsjaurshembygdsforening@telia.com  

Hemsida: www.hembygdarvidsjaur.se 

 

Studieförbundet Vuxenskolan 
 

28 november kl 12 -13.00 

Lunchföreläsning  

”Du också? – Utmattningssyndrom” 

Studieförbundet Vuxenskolan, Stationsgatan 27 a  

Pris: 195:- och vi bjuder även på te, kaffe och frukt  

 

Föreläsare:  

Marlene Gustavsson, pedagog, beteendevetare, egen 

företagare, poddare och författare till boken ” Du också? – 

utmattningssyndrom” www.manskligamotenare.se 

 

Maria Kvärnsten, hormonteurapeut, kostrådgivare, yogainstruktör, 

föreläsare pratar om biokemin bakom stress och utmattning vad 

som egentligen händer i kroppen 

http://www.hembygdarvidsjaur.se/
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1g9mS6-000DwV-4V&i=57e1b682&c=e1HBaBSQKHnJB0tGeY8_F0tbnbfl32vvEyLMU-5bi80FNNmDGCRM8zongHDPkFw2jND8sdFfrqq6--IGgzj_ZwuDovCN8DtHKXr7fcNq8OG0Hs01oqo1ZfM0w2djz3xLpbUKoIfkEPLvsb63h9JS9qHLbt8rVt5p7E9zvYJL0wODox1K5DqpI-j09lN7N1LzYEiuWGZ4igx2BwZh2JcVprZSV-xomIz0os4E_bEQDOk


 

3 

ABFs arrangemang 
 

Kulturcaféer (Tisdagscafé, kl 13.30 – 15.00, Medborgarhuset i cafeterian på 

markplan om inget annat anges) 

 

17/10 OBS! Onsdag! Entré 50 kr Bo Lundman visar filmer, dels om 

Manfred Andersson, Rebraure ”Man i ständig väntan” dels Teodor 

Burman, Eriksholm, ”Förnöjsam man i ensamhet” 

 

30/10 OBS! Vernerrummet, nedre plan! Solbritt Dahlberg Karlsson 

visar bilder och berättar om Vävföreningen Kulturarvet och vävning 

för barn 

 

13/11 Lena Lindgren berättar utifrån sina böcker och Nils Vidman 

berättar om profiler han mött genom åren som journalist 

 

27/11 OBS! Vernerrummet, nedre plan! Ossian Lundberg underhåller 

med visor och historieberättande.  

 

Med reservation för ändringar. Kaffe & kaka 30:- där inget annat 

anges.  

 

 

 

 

Andra intressanta samarrangemang under hösten:  
 

 

17/10 kl. 18.00 Medan, cafeterian André Bengtsson föreläser om psykisk 

ohälsa (Samverkan med kommunen och församlingen under 

Psykiatriveckan) 

 

21/10 från kl. 13.00 på Församlingshemmet Invigning av Mångfaldsveckan 

Föreläsningar och aktiviteter på Församlingshemmet (mer information 

kommer, se separat poster) 

 

23/10 kl. 18.30 Jazz- & swingafton Medborgarhuset Arvidsjaur Entré 100 kr 

inkl. fika  
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Dagbio 
 

DAGBIO PÅ MEDBORGARHUSET, ARVIDSJAUR 

KL 10:00 (SE DATUM NEDAN) 
ENTRÉ: 70 KR (FIKA INGÅR)  

 

26/10 Domaren (DRAMA) 
Hovrättsdomaren Fiona försöker rädda livet på den svårt sjuke 

sjuttonåringen Adam. Hans föräldrar vägrar honom en livsviktig 

blodtransfusion på grund av sin religiösa övertygelse. Lagen ger Fiona rätt 

att gå mot deras vilja, men vad vill Adam själv? 

 

9/11 Mamma Mia! 2 (KOMEDI/MUSIKAL) 

Gör dig redo att sjunga och dansa, skratta och förföras 

sommaren 2018! Mamma Mia! Here We Go Again tar oss 

tillbaka till den grekiska pärlan Kalokairi, till det förflutna, för 

att berätta historien om hur allt blev som det blev med helt 

ny originalmusik baserad på ABBAs låtskatt. 

 

23/11 Tårtgeneralen  (KOMEDI) 
Det är 80-tal och Köping utses till Sveriges tråkigaste stad. 

Bygden lamslås men den försupne Hasse P tänker inte ge 

upp. Han ska sätta Köping på kartan genom att baka 

världens längsta smörgåstårta.  

 

 

 

7/12 Lyrro (KOMEDI) 
Borta bra men hemma bäst? Nej, det stämmer nog inte 

riktigt - och har nog aldrig gjort. Lyrro – In och 

utvandrarna är en sketchartad film som handlar om att: 

Människan har alltid varit på väg. Ibland flyende från 

något men ofta också sökande efter något annat. 

Kanske är det bättre någon annanstans och kanske blir vi 

också bättre människor om vi får möjligheten att leva på 

en plats längre bort?  
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Biblioteket 

Barnarrangemang på biblioteket 

hösten 2018 

Barnrytmik 

Barnrytmik och sagostund på bibblan 15 september kl. 

13-14 för barn 3-5 år med Lena Jakobsson Lundgren 

och Linn Arvidsson från Arvidsjaurs församling och bibliotekets personal.  

 

”Knattebio med knorr” 

Sagostund i biblioteket för barn i förskoleåldern följt av film i biosalongen på 

Medborgarhuset. Biljettpris 45 kr (popcorn ingår). 

 

6/10  Kalle Stropp och Grodan Boll  kl.13.00  

29/10  Vad hände Alfons Åberg kl.10.00 

17/11  Ur en kos dagbok  kl.13.00  

 

Bokklubben ”Bokslukarna” 

Bokklubben Bokslukarna för barn i åldern 10-12 år träffas på 

kommunbiblioteket tisdagar kl.14.30 -15.30 udda veckor. Bokslukarna 

tipsar varandra om bra böcker, pysslar och tävlar. Se kommande 

annonsering för anmälan och start. Anmälan på tel.  

157 82.  

 

Läspepp på biblioteken i Arvidsjaur och Glommersträsk för låg- och mellanstadiet.  

Boktips, tävlingar och aktiviteter. Vecka 43, 22/10 -26/10. 

 

Läslov på biblioteken i Arvidsjaur och Glommersträsk , vecka 44, 27/10 -2/11. Årets tema 

är högläsning. 

 
Sagovecka för förskola och förskoleklass på biblioteken i Arvidsjaur och Glommersträsk, 

vecka 45, 5/11-9/11 

 
Tomteinvasion på kommunbiblioteket 

På med tomteluvan och kom till biblioteket lördag 8/12 kl. 11-13 och julpyssla med oss! 

Lyssna på julberättelser, var med i tävlingar och skriv en önskelista till tomten. 

 

 

 

  

VÄLKOMNA! 
För mer information,  

ring Arvidsjaurs kommunbibliotek 

0960 - 157 82 

eller besök 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDr4fhqu3KAhUEKpoKHeGrBLAQjRwIBw&url=http://www.ensembleyria.se/kurser/barnrytmik/&psig=AFQjCNGlJwek0imXCMG-HJhrbFXmK2nlKQ&ust=1455198437535163
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ9fmPpJTdAhXwsYsKHex_DH0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.alltomosby.se/wordpress/2015/12/08/fler-tomtar/&psig=AOvVaw0ohCOxE5yk_mgdAiQ2ktcq&ust=1535701507607228
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Har du eller någon du känner 

svårt att läsa? 

Då finns det andra sätt att läsa som kan passa 

dig bättre än vanlig text, till exempel talböcker, 

punktskrift, storstil och lättlästa böcker. 

På biblioteket får du hjälp att hitta det sätt att 

läsa som passar dig bäst. 

Under eMedborgarveckan 8-14 oktober 

uppmärksammar vi dessa medier lite extra. 

Fråga oss så berättar vi mer! 
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Scenkonst 
 

NORRBOTTENSMUSIKEN:  

FÖRKÖP BIBLIOTEKET, PRIS 50 KR 

ARRANGÖR: KULTUR OCH FRITID  
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TYST TEATER: 

Superhjältar  
TEATER (FRÅN CA 13 ÅR) 

LÖRDAG 27 OKT KL 15:00 

MEDBORGARHUSET, ARVIDSJAUR 

 

Entré: 60 kr för vuxna, 30 kr för barn 

Förköp: Biblioteket Arvidsjaur eller på nätet genom Riksteatern/Tickster 

Längd: 1h 

Arrangör: Arvidsjaurs Musik- och Riksteaterförening, Kultur och Fritid 

 

Med superkrafter som telekinesi och telepatiska krafter bekämpar fyra 

gymnasieungdomar orättvisor. När deras första superskurk dyker upp får de 

strålkastarljuset på sig. Samtidigt försöker de leva sina liv där de brottas 

med sina känslor, kärlek, svartsjuka och konflikter. De står nu inför deras 

största utmaning någonsin där deras superkrafter och supergäng sätts på 

prov och lämnar oss med frågan om vem som är superhjälte och 

superskurk egentligen.  

 

Superhjältar är en supervisuell och gränslös upplevelse för både döva och 

hörande, där specialeffekter blir scenkonst. Teckenspråksteater som du 

aldrig sett den förut, helt enkelt. Föreställningen vänder sig till vuxna, unga 

vuxna och ungdomar från högstadiet och uppåt. Superhjältar spelas på 

svenskt teckenspråk och dubbas till svenska. 

 

OBS! Entré till INTERNATIONELLA FESTEN SAMMA DAG 

(LÖRDAG 27 OKT) kl 17:00 ingår i biljettpriset. 
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PYGMÉTEATERN: 

Ylande vargen & de tre små grisarna  
DOCKTEATER, JAZZ OCH BLUES  (4-10 ÅR) 

SÖNDAG 28 OKT KL 15:00 

FJÄLLBONÄS BYASTUGA 

 

Entré: 50 KR 

Förköp: Biblioteket 

Längd: 45 min 

Arrangör: Arvidsjaurs Musik- 

och Riksteaterförening, Kultur 

och Fritid, Fjällbonäs 

Byaförening 

 

Väldigt fritt efter sagan om 

Stora Stygga Vargen & de 

tre små grisarna ...  

 

Vargen, en försynt musiker på flykt från sitt hemland, strövar genom 

skogarna i jakt på tak över huvudet. Under ett fruktansvärt oväder kommer 

han till grisarnas samhälle där tre små hus ligger på rad. Han knackar på 

och ber om hjälp... Den oväntade upplösningen ger gott om utrymme för 

reflektion kring det främmande, skrämmande och musikens förenande 

kraft.  

 

HW.TEATER och FILM: 

Vad blev du av ljuva drömmar?  
MUSIKTEATER, POESI 

MÅNDAG 5 NOV KL 19:00  

FJÄLLBONÄS BYASTUGA 

 

Entré: vuxen 120 kr (80 kr med scenpass) inkl. fika 

Längd: 1h 

Arrangör: Arvidsjaurs Musik- och Riksteaterförening, 

Kultur och Fritid 

 

En cabaré om tro hopp och kärlek. Maria Hjalmarson 

och Lars Örback underhåller med texter och musik av 

Hasse och Tage, Olle Adolfsson, Nils Ferlin m.fl. En resa 

in i den svenska visskatten. 
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NORDCIRKUS:  

Victors Vidunderliga Värld  
CIRKUS/TEATER (6-12 år) 

TISDAG 6 NOV KL 17:30 

MEDBORGARHUSET, ARVIDSJAUR 

 

Entré: 50 kr  

Förköp: Biblioteket 

Längd: 35 min  

Arrangör: Kultur och Fritid 

 

I Victors Vidunderliga Värld sker de märkligaste 

sakerna! Förr i tiden var det lite annorlunda. 

Märkligheter och konstigheter var lite vanligare. Lite som te och skorpor. En 

föreställning om Victor och hans fåglar och allt som sker hemma hos dem 

en helt vanlig dag. Föreställningen innehåller jonglering och 

objektmanipulation, akrobatik och handstående, magi och märkligheter, 

clown och mim.  

 

Medverkande: Daniel Oja 

 

EMBLA DANS OCH TEATER: 

Bokronden  
DANS/TEATER (5-9 ÅR) 

INSTÄLLD!!! (Ersättningsföreställning kommer  

under våren 2019) PARKSKOLAN, GLOMMERSTRÄSK 

 

Entré: 50 kr 

Förköp: Biblioteket 

Längd: 45 min  

Arrangör: Kultur och Fritid 

 

Gå på upptäcktsfärd i biblioteket! Embla dans & teater presenterar 

Bokronden - en dansande hyllning till böcker och läsandet. 

Bland böcker och hyllor, mysiga fåtöljer och skrivbordslampor går två 

entusiastiskt dansande bibliotekarier sin bokrond. För en stund följer barnen 

med på en upptäcktsfärd där de får se och höra saker de aldrig tidigare 

stött på i biblioteket. Med sina fantasifulla upptåg skriver de dansande 

bibliotekarierna ett nytt kapitel i Bibliotekets historia. Bokronden är en 

interaktiv dansföreställning för barn på bibliotek. Genom bokstäver, ord, 

böcker och dans utforskar vi tillsammans biblioteket och även nya och 

spännande former på hur vi kan läsa. 
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TEATER FREDAG: 

Sabelles röda klänning 

TEATER (5-10ÅR) 

ONSDAG 14 NOV KL 17:30 

MEDBORGARHUSET, 

ARVIDSJAUR 
 

Entré: 50 kr inkl. varmkorv & 

festis 
Förköp: Biblioteket 

Längd: 40 min 

Arrangör: Kultur och Fritid 

 

Sabelle flyr med sin mamma 

från sitt hemland. Hon flyr 

från bergen, husen med de 

gula taken, det stora trädet, 

blommorna ...När Sabelle flyr får hon bara ta med sig en sak. Hon väljer 

den röda klänningen som hon har fått av sin mormor. I det nya landet är 

det ruskigt höstväder, stora byggnader och en ny skola. Barnen i skolan 

undrar varför Sabelle alltid har samma röda klänning på sig? Sabelle 

längtar hem. Varje natt reser hon i tanken tillbaka till det stora trädet och 

bergen där hemma, då glömmer hon allt som är jobbigt. 

 

Det här är en berättelse om att hitta sin plats i en ny värld.  

En föreställning som på ett starkt och uttrycksfullt sätt beskriver ett 

flyktingbarns resa till ett nytt liv. Sabelles resa delas med miljoner barn i 

världen, barn som tvingas fly till en osäker framtid. De flyr med sina familjer 

från krig, katastrofer och förföljelse. Det kan vara svårt att förklara och 

förstå för den som inte själv gjort det. Därför är Sabelles röda klänning extra 

välkommen nu med den pågående flyktingkrisen. Föreställningen är 

dramatiserad utifrån boken med samma titel. Boken vann 2016 

barnbokspriset Peter- Pan-priset. Peter Pan-priset är det enda svenska 

barnbokspris som uppmärksammar översatta barn- och ungdomsböcker. 

Priset delas ut i anslutning till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. 

  

AFTERDAGIS! 
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ARTform: 

Prinsessdrömmar  
TEATER 

ONSDAG 21 NOV KL 19:00 

ROTUNDAN, MEDBORGARHUSET, 

ARVIDSJAUR 

 

Entré: vuxen 120 kr (80 kr med 

scenpass) inkl. fika 

Längd: 1h 

Arrangör: Arvidsjaurs Musik- och 

Riksteaterförening, Kultur och Fritid 

 

Prinsessdrömmar är en fräck, färgstark 

och berörande föreställning om 

prinsessor, frigörelse och uppror. Som 

barn på 50- och 60-talet drömde Eva-

Britt och Marianne om att bli 

prinsessor och uppmuntrades av omvärlden att sitta fint, niga djupt och 

hitta sig en prins. Men vad hände efter att Askungen gift sig med prinsen? 

Som barn på 50- och 60-talet drömde Eva-Britt och Marianne om att bli 

prinsessor och uppmuntrades av omvärlden att sitta fint, niga djupt och 

hitta sig en prins. Men vad hände efter att Askungen gift sig med prinsen?  

 

Genom att gestalta sina egna livsberättelser i ett ljusrosa scenrum granskar 

Eva-Britt och Marianne kvinnorollen de spelat och valen som de aldrig fick 

göra. De berättar om upproren och flykten från makar och chefer, men 

frågar sig också:  

Är kanske inte också kvinnans frigörelse bara en saga?  

Vad hände efter Thelma och Louise åkt över stupet? Och hur mycket kan 

man egentligen frigöra sig när man är kroniskt sjuk, har låg pension, grått 

könshår och är livrädd för ensamhet?  

 

I en timme tar Eva-Britt och Marianne kommando över scenen för att kasta 

sig själva och publiken in och ut ur berättelser om glädje, sorg, uppror och 

den eviga frågan: Men ska det verkligen vara så här? 
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