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Under hela perioden
Att teckna och måla, dag efter dag är som att föra dagbok  
Utställning av Sandeep Paradkar. Sandeep är född i Mumbai, Indien,  
har rört sig från arbete på duk till mindre arbeten på papper.  
Gislaveds konsthall 24 september – 16 oktober

Pulse  
Black Box-videovisning av Christian Immonen. 
Gislaveds konsthall 24 september – 16 oktober

Smycken med pärlor och glasfusing  
Utställning av Susanne Algeskär, Anderstorp.  
Hestra bibliotek 26 september – 20 oktober

Miniatyrer – skala 1:144 och större  
Utställning av Annica Petersson, Broaryd.  
Broaryds bibliotek 3 – 27 oktober

Vilda fåglar  
Utställning av Abid Zvizdic, Åskloster.  
Anderstorps bibliotek 3 – 28 oktober

Oljemålningar och aluminiumtavlor  
Utställning av Fehma Biscevic, Sarajevo. 
Reftele bibliotek 12 oktober – 1 november

Vem är hen?  
Utställning av Emeli Holmström, museiintendent Norrtälje museum, i samarbete med 
Genusfotografen Tomas Gunnarsson, RFSL Roslagen och Daniel Wojahn, språkforskare 
vid Uppsala universitet/Södertörns högskola.  
I utställningen möter vi sju personer som benämner sig själva som hen. I bild och text  
får vi ta del av berättelser från människor med en könsidentitet bortom tvåkönsnormen. 
Berättelserna handlar om rätten att finnas och ta plats.  
Gislaveds bibliotek 17 – 23 oktober

Teckningstävling på biblioteket  
Förskola, fritids och skola upp till årskurs sex kommer under hösten  
att måla teckningar under temat ”Alla är lika mycket värda”.  
Dessa kommer att ställas ut på biblioteken under vecka 41 och 42. 

Simhallen i Gislaved  
Gratis inträde hela vecka 42.



Före vecka 42
Tisdag 4 oktober  
Djävulsdansen
Med egna anekdoter ur vardagen berättar Ann Söderlund och Sanna Lundell om sin egen 
bakgrund och hur de blev medberoende. De kommer även prata om forskning, egna erfaren-
heter och hur man kan hjälpa någon i ett medberoende.
Torghuset i Smålandsstenar kl. 13.00 – 16.00. Kostnad 100 kr, fika ingår. Anmälan på  
djavulsdansen.nbvjonkoping.se Kontakt: NBV Jönköping, sanna.silfros@nbv.se, 073-325 49 88

Måndag 10 oktober
Liten föreställning, teater för barn 3 – 4 år med Teater Sláva 
Broaryds bibliotek, kl. 10.00, ca 35 min. Gratis, föranmälan från 29 september.  
Kontakt: 0371-410 65, broaryds.bibliotek@gislaved.se

Tisdag 11 oktober 
Ola Wong, författare och journalist
Ola har arbetat som Svenska Dagbladets Kinakorrespondent i över tio år. Hans bok Peking-
syndromet kom ut 2014 och handlar om hur den nya super maktens ekonomi och politik 
fungerar – varför den leder till instabilitet i landet och miljökatastrof för världen. 
Gislaveds bibliotek kl. 18.30. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0371-819 38,  
gislaveds.bibliotek@gislaved.se 

Onsdag 12 oktober
Tänk om, filmvisning för barn 4 – 6 år
Anderstorps bibliotek kl. 10.30, ca 30 min. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0371-826 43, 
anderstorps.bibliotek@gislaved.se

Lördag 15 oktober
Ethno On The Road – Unga musiker på turné
Deltagare från världsmusiklägret Ethno, ett internationellt läger för unga folk musiker från  
ett tjugotal länder. Mixen av entusiastiska deltagare, erfarna ledare och en häftig repertoar 
skapar grunden för helt unik musik. 
Gislesalen, Musikskolan i Gislaved kl. 16.00. Kostnad 150 kr/vuxen, 80 kr/studerande.  
Biljett köps i musikskolans expedition eller per telefon. Kontakt: 0371-812 93
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Vecka 42
Måndag 17 oktober
En konferens om digitalkultur – Hänger vi med i utvecklingen? 
Vi lever i en värld där allt mer formas av, består av och byts ut mot datorer och digitalisering. 
Digitalisering är ett av många sätt att göra kulturen mer tillgänglig. I grund och botten är det  
en fråga om demokrati, där utgångspunkten varit att digitaliseringen ska ge fler människor 
tillgång till ett större utbud av konst och kultur, till kunskap och lärande. 
Men det kan vara lätt att gå vilse i den digitala djungeln, som kantas av både etiska och  
juridiska snårigheter. Att tro att digitalt är lösningen på våra problem och önskningar är att  
göra det alldeles för enkelt för sig. För självklart krävs det mänsklig närvaro, nu kanske mer  
än någonsin. Vi står med en fot i framtiden och en i historien och frågan är hur vi tar oss  
framåt på bästa sätt? Det kommer att bjudas på fika och lunch under dagen. 
Kulturplatån, Glashuset Gislaved kl. 9.30 – 15.30. Gratis. Anmälan till luis.gonzalez@gislaved.se 
senast 10 oktober. Meddela också eventuell specialkost.

Språkcafé i Hestra
Vi samtalar på lätt svenska och umgås över en fika. 
Hestra bibliotek kl. 16.00 – 17.30. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0370-38 70 30,  
hestra.bibliotek@gislaved.se

Mänskliga rättigheter och våld i hedersnamn 
Folkets hus i Gislaved kl. 18.00 – 20.30.

Mänskliga rättigheter enligt FN. Föreläsning av Yvonne Sjöberg, kl. 18.00, ca 45 min.

Våld i hederns namn. Föreläsning av Therese Axelsson, verksamhetsansvarig på  
kvinnojouren Maria i Gislaved kl. 19.00.

Öppet hus hos Finnvedens Square Dancers
Alla är välkomna att komma in och pröva på att dansa Square Dance.  
Mer information finns på fsqd.se
Folkets hus i Gislaved, B-salen kl. 18.30 – 21.00. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: Astrid Kam, 0739-94 15 41, astrid@bahnhof.se

Tisdag 18 oktober
Marskatterna och leksaksbilen + Sandra, filmvisning för barn
Gislaveds bibliotek kl. 9.30. Gratis, föranmälan från 10 oktober. Kontakt: 0371-819 38,  
gislaveds.bibliotek@gislaved.se

Korsordsknäckare
Burseryds bibliotek kl. 15.00. Kontakt: 0371-504 83

Information om Våld i nära relationer 
Föreläsning av Therese Axelsson, verksamhetsansvarig på kvinnojouren Maria i Gislaved.  
Folkets hus i Gislaved kl. 18.00 – 20.00.
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Klimatforskning genom tiderna – Hur länge har vi vetat om problemet?
Föreläsning med Volker Kelm, Naturskyddsföreningen Gislaved.
Glashuset Gislaved, föreläsningssal kl. 18.00, Gratis, anmäl er via e-post eller per telefon.  
Kontakt: sonia.denkiewicz@gislaved.se, 0371-815 43

Grismanifestet – en monolog om grisen som rymde
Grismanifestet handlar om en kvinna som försöker hantera sin allt tilltagande ångest för hur  
vi behandlar natur, miljö och klimat. I föreställningen kommer hon på hur hon ska vända sitt 
missmod till en konstruktiv kraft. Genom en blandning av fantastik och realism skapar pjäsen 
sin egen värld. Med hisnande bilder skildrar pjäsen krocken mellan å ena sidan naturen och 
livsbehoven och, å den andra sidan, vårt rationella samhälle.
I anslutning till föreställningen kommer vi att ha ett publiksamtal som leds av journalisten  
Erik Lindfelt tillsammans med lantbrukaren Ralf Tebaay som är grisuppfödare samt represen-
tanter från både Natyrskyddsföreningen och Gislaveds kommun. Vi kommer erbjuda  
publiken information om hur man kan engagera sig och vilka möjligheter det finns att påverka 
och förändra.
Glashuset Gislaved, Stora salen kl. 19.00. Gratis, anmäl er via e-post eller per telefon.  
Kontakt: sonia.denkiewicz@gislaved.se, 0371-815 43

Hela kyrkan gympar – utan rörelse stannar kroppen
Kvällen består av två delar, först går vi igenom varför det är bra att röra sig och sedan en 
träningsdel. Delta i båda eller enbart en del. För fysdelen ta gärna med gympakläder.  
Medverkande är två rörelseentusiaster, Jenny Wickford, fysioterapeut och Lina Bernhardsson, 
fystränare.
Centrumkyrkan, Köpmangatan 7, Gislaved kl. 18.00 – 20.00. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: Bengt Svensson, bengtsvenemil@gmail.com

Löpning med AOK 
Uppvärmning, intervaller på väg, stig eller backe samt avslutande styrka och stretch.  
Alla som vill är välkomna att prova på.
Gläntan i Anderstorp, samling vid Vallaboden kl. 18.30. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: lennart.adolfsson62@icloud.com

Onsdag 19 oktober
Gillis Herliz 
Kom och lyssna till Gillis Herliz som föreläser om attityd och mångfald, om acceptans och 
respekt. Gillis Herliz belyser viktiga ämnen i dagens samhälle på ett träffsäkert, roligt och 
målande sätt.
Gislaveds Gymnasium, samlingssalen kl. 9.00 – 12.00 och kl. 13.00 – 16.00 för personal,  
kl. 18.00 – 20.00 för allmän heten och personal. Gratis. Kontakt: amanda.johansson@gislaved.se, 
personal anmäler sig via intranätet. Allmänhet behöver inte föranmäla sig.

Språkcafé i Reftele
Lär känna människor från hela världen. Vi träffas och samtalar. Alla som redan kan svenska  
och alla som vill bli bättre på svenska är välkomna. Träna språket under lättsamma former.
Reftele bibliotek kl. 17.00 – 19.00. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0371-235 48,  
reftele.bibliotek@gislaved.se
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Mountainbiketräning med AOK 
Vi möts och cyklar! De som kommer bestämmer var vi ska cykla. Alla är välkomna,  
det kommer finnas prova på-grupper för nybörjare.
Gläntan i Anderstorp kl. 18.00. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: gimulti@gmail.com

Motionsdans
En dans i Hållbarhetens tecken och för Världens Barn. Stickan & Classe svarar för musiken. 
Medtag fikakorg. Välkomna! PRO och SPF Seniorerna
Torghuset i Smålandsstenar, kl. 18.00 – 21.30. Entréavgift 100 kr.

Berättarkväll på industrimuseet – Mossen som blev motorbana
Gislaveds Industrimuseum kl. 19.00. Kostnad 100 kr, förbeställs per telefon eller via e-post.
Kontakt: 0371-149 35, industrimuseum@telia.com

Torsdag 20 oktober
Sagoverkstad, för barn 4 – 6 år
I sagoverkstan samlas vi runt en bok som vi sedan skapar något från i vår verkstad. 
Gislaveds bibliotek kl. 9.30, ca 60 min. Gratis, föranmälan krävs. Kontakt: 0371-819 38,  
gislaveds.bibliotek@gislaved.se

Det händer i naturen
Utställning av Burseryds Idrottsförening, orienteringssektionen. Pågår till 19 november. 
Burseryds bibliotek, måndag kl. 14.00 – 16.00, tisdag och torsdag kl. 16.00 – 19.00.  
Kontakt: 0371-504 83, burseryds.bibliotek@gislaved.se

Demokratitorg i Gislaveds kommunhus
Kom och prata om politik och om hur du vill att kommunen ska utvecklas. Partierna i  
kommunfullmäktige kommer finnas på plats i kommunhuset. Tilltugg kommer att serveras.
Gislaveds kommunhus kl. 16.00 – 18.00. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: amanda.johansson@gislaved.se 

Språkcafé i Burseryd
Lär känna människor från hela världen. Vi träffas och samtalar. Alla som redan kan svenska  
och alla som vill bli bättre på svenska är välkomna. Träna språket under lättsamma former. 
Språkcafé under torsdagar i september och november.
Burseryds bibliotek kl. 15.00. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0371-504 83,  
burseryds.bibliotek@gislaved.se

Språkcafé i Gislaved
Lär känna människor från hela världen. Vi träffas och samtalar. Alla som redan kan svenska  
och alla som vill bli bättre på svenska är välkomna. Träna språket under lättsamma former  
och umgås över en fika. Startar 8 september och håller på hela hösten.
Gislaveds bibliotek, caféet kl. 18.00. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: Mathias Wallin,  
0371-819 37

Stubbes popquiz – med hållbarhetstema
Restaurang Ströget, Gislaved kl. 20.00. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: stubbe.wahlgren@hotmail.com
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Fredag 21 oktober
Marskatterna och leksaksbilen + Sandra, filmvisning för barn
Gislaveds bibliotek kl. 9.30 och kl. 10.30. Gratis, föranmälan från 10 oktober.  
Kontakt: 0371-819 38, gislaveds.bibliotek@gislaved.se

Öppet hus på Navigatorcentrum
Navigatorcentrum arbetar med ungdomar i åldern 16 – 29 som inte har arbete eller studier.  
De som kommer hit får möjlighet att få mer ingående information om hur vi jobbar och  
hjälper unga att hitta rätt sysselsättning för att komma närmare arbete eller studier.
Arbetsmarknadsorganisationen i Anderstorp kl. 10.00 – 14.30. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: silsa.haggrot@gislaved.se

Internetfredag 
Välkommen med frågor som rör din dator, mobil eller surfplatta under fredagar.
Gislaveds bibliotek kl. 11.00 – 13.00. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0371-819 38,  
gislaveds.bibliotek@gislaved.se

AOK styrkegymnastik inomhus
Sporthallen vid Åsenskolan kl. 18.00 – 19.30. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: lennart.adolfsson62@icloud.com

Lördag 22 oktober
Det finns ingen grammatik för erbjudanden 
Utställning av Ann-Marie AVA Valsten. Vernissage kl. 12.00 med efterföljande konstnärs- 
samtal. Fotokonstnär och estradpoet. Uppvuxen i Blackeberg i Stockholm, numera boende i 
Frostabacka Österlid utanför Burseryd. För länge sedan fick jag som gåva något jag redan ägde.  
Jag blev så förvirrad att jag för växlade gåvan med gesten hos den som gav. Det givna var då 
redan förlorat. 
Gislaveds konsthall 22 oktober – 20 november. Gratis, ingen anmälan.  
Kontakt: konsthallen@gislaved.se
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Efter vecka 42
Tisdag 25 oktober
Tänk om, filmvisning barn 4 – 6 år
Hestra bibliotek kl. 10.00, ca 30 min. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0370-38 70 30,  
hestra.bibliotek@gislaved.se

Fredag 28 oktober
Bröderna Norberg
En föreläsning om kreativt skrivande och humor med Youtubestjärnorna. 
Kulturplatån, Glashuset Gislaved kl. 17.00. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0371-814 31, 
kulturplatan@gislaved.se 

Onsdag 2 november
Landskap ur olika perspektiv
Föreläsning av Urban Emanuellsson. Urban är växtekolog som framför allt arbetat med frågor 
om biologisk mångfald. Han kommer föreläsa om landskap ur olika perspektiv, nationellt och 
internationellt, kopplat till vår miljösituation och hur vi skall hantera framtiden. 
Gislaveds konsthall kl. 18.30 – 19.30. Gratis, ingen anmälan. Kontakt: 0371-813 84 
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