
Språkcafé med böcker 
Har du läst en bra bok och du vill berätta för andra om den? Då är språkcaféet ett  
bra tillfälle att träffa kompisar och bli bättre på svenska. Vi kommer att läsa och  
prata om böcker utifrån teman poesi och sagor under fyra tillfällen.

Välj gärna en bok som vi föreslår eller välj själv en bok som du tror passar temat. 
Anmäl dig till biblioteket! Kontakt: Adina Dragoescu 0223-447 12,  
eller biblioteket 0223-442 40.

Välkomna!

12 september, klockan 16.30, tema: poesi

10 oktober, klockan 16.30, tema: sagor

7 november, klockan 16.30, tema: poesi

5 december, klockan 16.30, tema: sagor

Andra titlar: ”Dikter för alla” av Benkt-Erik Hedin, ”Vi är många” av Siv Widerberg, ”Dikter om mig och dig” av  
Benkt-Erik Hedin, ”I lätt sällskap” lättlästa berättelser och dikter, ”Byvägen” av Bengt Berg och Lars Lerin,  
Sagor och berättelser från invandrarbarnens länder”



Språkcafé  
med böcker 
Har du läst en bra bok och du vill berätta för andra om den? Då är språkcaféet ett  
bra tillfälle att träffa kompisar och bli bättre på svenska. Vi kommer att läsa och  
prata om böcker utifrån teman poesi och sagor under fyra tillfällen.

Välj gärna en bok som vi föreslår eller välj själv en bok som du tror passar teman. 
Anmäl dig till biblioteket!  
 
Kontakt: Adina Dragoescu 0223-447 12, eller biblioteket 0223-442 40.   

Välkomna!

När: 12 september 

Tid: 16.30 
Tema: poesi



Språkcafé  
med böcker 
Har du läst en bra bok och du vill berätta för andra om den? Då är språkcaféet ett  
bra tillfälle att träffa kompisar och bli bättre på svenska. Vi kommer att läsa och  
prata om böcker utifrån teman poesi och sagor under fyra tillfällen.

Välj gärna en bok som vi föreslår eller välj själv en bok som du tror passar teman. 
Anmäl dig till biblioteket!  
 
Kontakt: Adina Dragoescu 0223-447 12, eller biblioteket 0223-442 40.   

Välkomna!

När: 10 oktober 
Tid: 16.30 
Tema: sagor



Språkcafé  
med böcker 
Har du läst en bra bok och du vill berätta för andra om den? Då är språkcaféet ett  
bra tillfälle att träffa kompisar och bli bättre på svenska. Vi kommer att läsa och  
prata om böcker utifrån teman poesi och sagor under fyra tillfällen.

Välj gärna en bok som vi föreslår eller välj själv en bok som du tror passar teman. 
Anmäl dig till biblioteket!  
 
Kontakt: Adina Dragoescu 0223-447 12, eller biblioteket 0223-442 40.   

Välkomna!

När: 7 november 
Tid: 16.30 
Tema: poesi



  

Språkcafé  
med böcker 
Har du läst en bra bok och du vill berätta för andra om den? Då är språkcaféet ett  
bra tillfälle att träffa kompisar och bli bättre på svenska. Vi kommer att läsa och  
prata om böcker utifrån teman poesi och sagor under fyra tillfällen.

Välj gärna en bok som vi föreslår eller välj själv en bok som du tror passar teman. 
Anmäl dig till biblioteket!  
 
Kontakt: Adina Dragoescu 0223-447 12, eller biblioteket 0223-442 40.   

Välkomna!

När: 5 december 
Tid: 16.30 
Tema: sagor


