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läsfest 2023
En vecka där hela länet samlas runt  

läsning och läsglädje!

Att samlas runt läsning och berättande är för alla, det ger  
gemenskap och glädje. I år fokuserar vi särskilt på att träffas 
igen runt om i länet, på biblioteken och i studieförbundens 

lokaler. Fokus är på fest och glädje! Kom och ta del av allt som 
veckan har att erbjuda och låt dig uppleva och inspireras av 

både det skrivna och berättade ordet.

Varmt välkommen! 

Catarina Lindahl-Petäjä,  
projektledare för Läsfest 2023

KONTAKT 
Catarina Lindahl-Petaja 

catarina.lindahl.petaja@sv.se

klipp ut ditt 
egna läsfest- 

bokmärke!

använd qr-koden
och hitta vårt 

program i 
digital form

#LASFEST2023
6-12
MARS

2023



ALVESTA KOMMUN
TISDAG 7 MARS

träffa lokala författare 
En mysig stund med högläsning av tre lokala 
författare i Alvesta Bokhandel. 
Medverkande: Madeleine Gustafsson skriver 
deckare. Birgitta Thulin skriver romaner, ofta 
historiska. Tina K Persson skriver lyrik. 
 
Anmälan: sv.se/kronoberg  
Tid: 18.00  Fri entré 
Var: Alvesta Bokhandel 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

ONSDAG 8 MARS

Bok-bonanza på Folkets hus
Vi firar Läsfest och uppmärksammar internationella 
kvinnodagen. Kvällen bjuder på musikunderhållning 
med Murre Eriksson, kvinnoquiz, bokbytarbord 
och boktips över en fika.  
 
Kontakt: Alvesta bibliotek  
clara.gustavsson@alvesta.se 
Direkt: 0472-15006 Växel:  0472-150 00 
Tid: Kl. 18.00-20.00  Fri entré 
Var: Caféet, Alvesta Folkets hus   
I samarbete med ABF Södra Småland och Alvesta 
Bibliotek

LESSEBO KOMMUN
TORSDAG 9 MARS

HÖGLÄSNING: BENGTSSONS 
HEMLIGHET 
Ja, vad är Bengtssons hemlighet egentligen? 
Anette Olsson läser ur Bengtssons hemlighet 
av Camilla Wallqvister. Ett liv på landet, det är 
precis vad Johanna behöver. Slippa stan, ta det 
lugnt, känna grannarna, ha några får. Fåren ja. 
De smiter en dag, och kutar raka vägen till arga 
bonden Bengtssons trädgårdsland. Där vräker 
de i sig allt de kan hitta, och baggen ger sig in i 
närkamp med Bengtsson. Den arga bonden blir 
ännu argare. 
 
Anmälan: sv.se/kronoberg  
Tid: 13.00  Fri entré 
Var: Lessebo Bibliotek 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan



TISDAG 7 MARS

Högläsning
Anette Olsson läser ur Bengtssons hemlighet 
av Camilla Wallqvister.

Info: sv.se/kronoberg 
Tid: 13.15-14:15  Fri entré 
Var: Markaryds bibliotek  
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

ONSDAG 8 MARS

boktips och språkcafé
Info: sbibliotek@markaryd.se eller 0433-721 16 
Tid: 9.30-11.00  Fri entré 
Var: S:t Andreas kyrka, Strömsnäsbruk 
I samarbete med biblioteken i Markaryd

ONSDAG 8 MARS

fira internationella 
kvinnodagen
Vi firar Internationella kvinnodagen med 
bokutställning på våra bibliotek. 
 
Var: Biblioteken i Markaryds kommun 

FREDAG 10 MARS

sagostund för barn 3-5år
Kom och var med på lanseringen utav utmaningen 
”1000 böcker före f-klass”. Läs tillsammans 
och samla pins! Klockan 10 berättar vi sagor 
samt bjuder barnen på frukt. Välkomna! 
 
Tid: 10.00 och 15.00  Fri entré 
Var: Traryds bibliotek 
I samarbete med biblioteken i Markaryd

 
LÖRDAG 11 MARS

Träffa biblioteket på 
Lagadalskyrkans 
Second hand
Vi berättar om allt vi har att erbjuda. 
 
Tid: 10.00-12.00  Fri entré 
Var: Second hand, Strömsnäsbruk 
I samarbete med biblioteken i Markaryd

MARKARYDS KOMMUN

LÖRDAG 11 MARS

författarbesök 
En mysig stund med högläsning av den lokala 
författaren Kjell Malm från Älmhult 
Medverkande: Kjell Malm har gett ut två 
böcker; Det är ändå ingen idé och Hugg igen 

Anmälan: sv.se/kronoberg 
Tid: 10.30  Fri entré 
Var: Ljungby Bibliotek 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

LJUNGBY 
KOMMUN



ONSDAG 8 MARS

högläsning och öppet hus 
Bitt-Louise Berndtsson läser olika berättelser, 
det är högläsning, boktips för ljudböcker som 
kan lånas på biblioteket. Birgitta Wahlberg 
berättar historien om Synskadades förening. 
Vi lyssnar till olika berättelser, det är högläs-
ning, boktips för ljudböcker som kan lånas 
på biblioteket och historien om synskadades 
förening. Fundera gärna på vad du vill ta upp 
på vår fest så pratar vi om det när vi ses. 
 
Anmälan: sv.se/kronoberg 
Tid: 17.30  Fri entré 
Var: SV Tingsryd 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

TINGSRYDS 
KOMMUN

UPPVIDINGE KOMMUN
MÅNDAG 6 MARS 

Högläsning med 
Margareta Schlee 
Under läsfestveckan så uppmuntrar vi till 
högläsning. Välkomna till en härlig kväll där 
vi samlas för att lyssna på Margareta Schlee 
som läser högt ur en god bok, vilket är av-
stressande, givande samt vidgar våra vyer.
 
Tid: 18.00  Fri entré 
Var: Alstermo bibliotek 
I samarbete med biblioteken i Uppvidinge

 
ONSDAG 8 MARS 

uppåt väggarna - 
Broderade bonader 
berättar - föreläsning 
Med tänkespråk ger oss bonaderna en kulturspegling 
i ord och bild som berättar om tidigare generationers 
tankar, värderingar och livsvillkor. Britt-Marie Ney, som 
egenhändigt broderat över 600 stycken bonader, 
ger oss en inblick i handarbetarkonsten som speglar 
drömmar och ideal, bonader för alla livets tillfällen. 
Ett stycke kvinnohistoria på internationella kvinnodagen. 
Du kommer också ha möjlighet att köpa Britt-Marie 
Neys nya bok ”Lugna stygn II”.
 
Tid: 18.00  Fri entré 
Var: Åseda bibliotek 
I samarbete med biblioteken i Uppvidinge

ONSDAG 8 MARS 

uppåt väggarna - 
Broderade bonader 
berättar - utställning 
Utställning med Britt-Marie Neys egenhändigt  
broderade bonader. Psalmstrofer, moralkakor,  
slagdängor och skämtsamheter. Här kan alla som roas 
av bonadernas historia och tänkespråk botanisera 
bland floran av prunkande handarbetskonst och 
kvinnohistoria. Utställningen öppnar i samband  
med föreläsningen och pågår fram t.o.m. vecka 12.
 
Tid: 18.00 t.o.m. v.12  Fri entré 
Var: Åseda bibliotek 
I samarbete med biblioteken i Uppvidinge 
 
TORSDAG 9 MARS 

Bakom rubrikerna  
Möt Eigert Petersson, mångårig lokalreporter 
och journalist på Vetlanda-Postens redaktion i 
Åseda. Vi får lyssna till minnesvärda händelser 
och hur det var att vara bakom tangentbordet 
och kameran, mitt i händelsernas centrum. 
 
Anmälan: sv.se/kronoberg  
Tid: 18.00  Fri entré 
Var: Åseda 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 



MÅNDAG 6 MARS 

Sång och ramsor   
Sjung och ramsa med oss! Vi skapar gemenskap 
när vi sjunger och ramsar tillsammans. För 
barn 0-3 år och deras vuxna. 
 
Tid: 14.00-14:30  Fri entré  
Var: Stjärnrummet, Växjö stadsbibliotek 
 
 
MÅNDAG 6 MARS 

Kloka tankar om livet 
och aktiehandel 
Möt Karin Sjöblom från Aktiespararna i Växjö och 
lyssna till ett urval av hennes söndagsbetraktelser. 
Vi läser högt, samtalar och reflekterar kring 
texterna tillsammans med Karin. 
Medverkande: Karin Sjöblom, Aktiespararna 
Växjö och Årets sparprofil 2021, medlemmar 
ur teatergruppen Stråganoff samt Lars-Göran 
Abrahamsson, Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Info: 073-961 02 43 eller sv.se/kronoberg  
Anmälan: sv.se (sök på evenemang nr 41598)  
Tid: 17.30-18.30  Fri entré 
Var: Galaxen (Plan 1), Växjö stadsbibliotek  
I samarbete med Växjö Stadsbibliotek och  
Studieförbundet Vuxenskolan 
 

MÅNDAG 6 MARS 

Min favorit 
Högläsning av dikter både egenskrivna samt 
andra författare på olika språk. 
 
Info och anmälan:  
millaray.navarrete@folkuniversitetet.se 
Tid: 12.00  Fri entré 
Var: Folkuniversitetet Växjö  
I samarbete med Växjö Folkuniversitetet 
 
MÅNDAG 6 MARS 

”JAG HAR TORKAT NOG 
MÅNGA GOLV” 
Maja Ekelöfs ”Rapport från en skurhink” skakade 
om Sverige och satte fokus på de lågavlönades 
situation i början på 70-talet. ”En klordoftande 
käftsmäll i folkhemmet”, säger journalisten 
Nina van den Brink som vann Augustpriset för 
Bästa fackbok med sin biografi om Maja Ekelöf. 
Denna härliga afton hör du van den Brink 
berätta om Maja Ekelöfs liv.  
 
Tid: 18.00  Fri entré 
Var: Det fria ordets hus/Växjö konsthall,  
Västra esplanaden 10 
I samarbete med Sensus 
 
 

 
 
 
 

TISDAG 7 MARS 

Att läsa Elin Wägner – 
kvinnan, freden och miljön 
i går och i dag 
Peter Forsgren och Anna Salomonsson samtalar 
om Elin Wägners rika författarskap och hur 
detta i högsta grad är aktuellt i vår tid. Peter 
Forsgren är professor emeritus i litteraturvetenskap 
och Anna Salomonsson lektor i litteratur-
vetenskap vid Linnéuniversitetet. Båda är 
medlemmar i Elin Wägner-sällskapet.  
 
Tid: 12.00  Fri entré 
Var: Galaxen (Plan 1), Växjö Stadsbibliotek  
Arrangör: Elin Wägner-sällskapet

 
TISDAG 7 MARS 

Tema Astrid Lindgren 
Högläsning och sång med inspiration från 
Astrids älskade karaktärer. Medverkande: 
Mikaela Simonsson och Amanda Lindlöf, Stfb 
Bilda. Varje samling håller på ca 45 min. 
 
Tid: 14.00 och 15.00  Fri entré 
Var: Lammengatan, Lammhult 
I samarbete med Bilda  
 
 

TISDAG 7 MARS 

Högläsning med författare 
Viola Martina  
Författare Viola Martin läser ur sin egen bok. 
Viola Martina gifte sig med Eufemio Martina 
från Curaco. Hör hennes berättelse om en 
ovanlig kärlekshistoria.  
 
Anmälan: sv.se/kronoberg 
Tid: 15.00  Fri entré  
Var: SV Växjö  
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
 
TISDAG 7 MARS 

Dagens nyheters kulturchef 
Björn Wiman– folkhemmet 
och folksjukdomen  
Utifrån sin kritikerhyllade nya bok I en sal på 
lasarettet berättar Dagens nyheters kulturchef 
Björn Wiman historien om sin mamma och  
tuberkulosen, sjukdomen som skilde henne 
från hennes familj och förändrade det moderna 
Sverige. 
 
Tid: 18.00  Entré: 100 kr (medlemmar gratis) 
Var: Galaxen (Plan 1), Växjö Stadsbibliotek  
Arrangör: Bibliotekets vänner  
 

 
 

 
 
 
 

VÄXJÖ KOMMUN



TISDAG 7 MARS 

Högläsning av dikter   
Högläsning av dikter både egenskrivna samt 
andra författare på olika språk.  
 
Info och anmälan:  
millaray.navarrete@folkuniversitetet.se 
Tid: 18.00  Fri entré 
Var: Växjö Stadsbibliotek  
I samarbete med Växjö Folkuniversitetet 

ONSDAG 8 MARS 

Tema Astrid Lindgren 
Högläsning och sång med inspiration från 
Astrids älskade karaktärer. Medverkande: 
Kristina Frej och Amanda Lindlöf. Samlingen 
pågår ca 1 timma. 
 
Tid: 14.30  Fri entré 
Var: Lammengatan, Lammhult 
I samarbete med Bilda 
 

ONSDAG 8 MARS 

Bokfrukost  
Välkommen och ät frukost samtidigt som du 
får finfina boktips av tre bibliotekarier. Vi  
serverar kaffe/te, juice och surdegsfralla till en 
kostnad av 50 kronor. Begränsat antal platser.  
 
Anmälan: Via bibliotekets hemsida senast 5 /3  
Tid: 10.00-11.00 
Var: Galaxen (Plan 1), Växjö Stadsbibliotek 

ONSDAG 8 MARS 

Skrivardag   
Välkommen på en kreativ skrivardag. Vi 
träffas på biblioteket och gör korta skrivöv-
ningar tillsammans. Biblioteket bjuder på fika. 
Medtag egen lunch. För dig från 10 år.  
 
Anmälan: Via bibliotekets hemsida 
Tid: 10.00-15.00  Fri entré  
Var: Växjö stadsbibliotek 

#jagläser 
Gå gärna med i Växjö biblioteks 

Facebook-grupp #jagläser där vi 

möts och boktipsar, pratar böcker 

och delar med oss av våra läsupplevelser. 

Välkommen in i gemenskapen!  

 

tipspromenad
Välkommen på litterär tipspromenad! 

Vässa dina bokkunskaper och ta dig till 

biblioteket med chans att vinna 

fina priser. Finns på följande bibliotek:  

Lammhult, Teleborg, Växjö stadsbibliotek 

och Åryd.Pågår under v.10. 

Lycka till!   

 
  

ONSDAG 8 MARS 

Fogelstad – kvinnliga 
medborgarskolan öppnar igen  
Fogelstadgruppen bildades 1921 på initiativ av 
Elisabeth Tamm på godset Fogelstad. Dit bjöd 
hon in Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner 
och Kerstin Hesselgren. Alla var frisinnade kvinnor 
och ansåg att kvinnor behövde utbildas i medborgar-
skap eftersom de stått utanför så länge. Tjia Torpe 
berättar om då och nu. Tjia Torpe är ordförande 
för Insamlingsstiftelsen Fogelstad och aktiv inom 
folkbildning och kulturen.  
 
Tid: 15.00   Fri entré  
Var: Galaxen (Plan 1), Växjö stadsbibliotek 
Arrangör: Elin Wägner-sällskapet

 
ONSDAG 8 MARS 

Kronobergsförfattaren  
Birgitta Thulin   
Birgitta Thulin, lokal författare som skriver  
historiska romaner som utspelar sig runt 
Växjö och Alvesta berättar om sitt skrivande. 
Max 30 personer. 
 
Anmälan: Via bibliotekets hemsida 
Tid: 17.30  Fri entré  
Var: Ingelstad bibliotek 

ONSDAG 8 MARS 

my lyrics 
Framförande av egna skrivna låtar i diktform.   
 
Info och anmälan:  
millaray.navarrete@folkuniversitetet.se 
Tid: 18.00  Fri entré  
Var: Bergendahlska gården, Växjö  
I samarbete med Växjö Folkuniversitetet 

TORSDAG 9 MARS 

Sång och ramsor   
Sjung och ramsa med oss! Vi skapar gemenskap 
när vi sjunger och ramsar tillsammans. För 
barn 0-3 år och deras vuxna. 
 
Tid: 10.00-10.30  Fri entré  
Var: Stjärnrummet, Växjö stadsbibliotek 

TORSDAG 9 MARS 

Bokpyssel på Erikshjälpen 
Bokpyssel, högläsning och kvällsmat i en 
härlig kombo. 
 
Info och anmälan: amanda.lindlof@bilda.nu  
Tid: 17.00-19.00 Fri entré  
Var: Erikshjälpen, Växjö. 
I samarbete med Bilda 
 



ÄLMHULTS KOMMUNTORSDAG 9 MARS 

La llorona – Den gråtande 
kvinnan i mexikansk visuell 
kultur  
Valeria Villegas Lindvall fil doc i Filmvetenskap 
och tidigare jobbat som journalist ger oss en 
inblick i Mexikanska skräckfilmer med den 
kvinnliga karaktären. 
 
Info och anmälan:  
millaray.navarrete@folkuniversitetet.se           
Tid: 18.15  Fri entré  
Var: Folkuniversitetet Växjö  
I samarbete med Växjö Folkuniversitetet 
 
TORSDAG 9 MARS 

Mian Lodalen –  
Författarsamtal  
Mian Lodalen i ett författarsamtal om sina 
senaste romaner Lisa och Lilly och Lesbiska 
ligan. Med allvar och mycket humor berättar 
Mian om kvinnors rätt, om kärlek och om en 
glömd del av svensk historia. 
 
Tid: 18.00 Entré: 100 kr, biljett bokas genom 
Biljettkiosken. 
Var: Galaxen (Plan1), Växjö stadsbibliotek 
Arrangör: Växjö Stadsbibliotek

FREDAG 10 MARS 

Järnviljan på  
Diakonicentrum i Växjö  
Järnviljan är ett litterärt musikframträdande 
i ord, ton och gestaltning, som handlar om 
pengar, makt och avund i 1600-talets Småland. 
InnerVoice tar med dig till en musikalisk resa 
tillbaks i tiden till en liten småländsk socken 
där vi möter kvinnor och män som i mycket 
liknar oss, men levde i en annan verklighet.  
Vi får höra fragment ur deras livsberättelser 
och olika episoder ur handlingen. Musiken 
som är lågmäld och finstämd är ett urval ur 
musikteatern med samma namn. 

 
Tid: 12.30 -13.30  Fri entré 
Var: Diakonicentrum, Allévägen 2, Växjö 
Arrangörer: Sensus i samverkan med  
Diakonicentrum i Växjö

 

bokakuten
Lider du av lästorka? Då kan ett team av  

bibliotekarier ordinera boktips till just dig.  
Gå in på Växjö biblioteks hemsida och fyll i  

formuläret så får du fem specialskräddade boktips. 

 Under läsfestveckan visar 

Folkets Bio filmen ”En liten 

bokhandel i Paris”. Ät soppa, 

prata böcker och se film. 

Se schemat för vårens filmer på: 

https://www.palladiumvaxjo.se/

MÅNDAG 6 MARS

Litterär promenad 
Tipspromenad i Älmhult. Svara på frågor om 
litteratur och vinn fina priser. Svarstalong och 
karta hämtas under veckan på Älmhults  
bibliotek eller på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Tid: Hela vecka 10 Fri entré 
Var: Älmhult  
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
 
MÅNDAG 6 MARS

Bibblohäng 
På Bibblohäng hittar vi alltid på något kul! 
Det kan bli allt från pyssel och spel, till  
programmering och filmverkstad. Kanske har 
du egna förslag på vad vi kan göra? Från 8 år. 
Drop-in! 
 
Tid: 14.30-16.00 Fri entré 
Var: Älmhults bibliotek

ONSDAG 8 MARS 

Högläsningsquiz 
Lyssna på högläsarna och gissa boken med 
Cecilia Persson och Anneli Backlund från Älmhults 
bibliotek, samt Jenny Herz från SV.  
 
Anmälan: sv.se/kronoberg  
Tid: 17.30 Fri entré 
Var: SV Älmhult 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

TORSDAG 9 MARS 

FÖRFATTARSAMTAL MED 
HENRY BRONETT 
Eva Fodor Velander från Anoteket Mikroförlag 
samtalar med författaren, poeten och fotografen 
Henry Bronett om hans fotografier, FotoPoesi och 
om stora och små men betydelsefulla tillfälligheter 
och omständigheter i livet. Henry läser även dikter 
ur ”Veckan har åtta dagar” och berättar om sin senaste 
bok. Sänds även på: www.bibliotek.almhult.se 
 
Tid: 18.00 Fri entré 
Var: Älmhults bibliotek 
I samarbete med Kultursällskapet H.E.S. 
 
 
SATURDAY AT MARCH 11 

STORYTIME WITH SHIPRA 
Join us for storytime and stay afterwards to do 
crafts! Shipra Shrivastava from Älmhult Kreativ 
Klubb reads stories with different themes for kids 
and their adults. For kids 3-6 years together with 
one adult. No registration is required. 
 
Time: 11.00 Free entrance 
Where: Älmhults bibliotek 



LASFEST.SE

Med stöd av Kulturrådet


