
Tisdag 29 september

Sagostund: Sång och saga, i regnbågens färger: 
3-6 år                                          
Klockan 9-10
Biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 9

Sagostund med regnbågstema
3-5 år 
Klockan 9.15-10 
Biblioteket i Skänninge, Vadstenagatan 2

Föreställning: Visor och verser om kärlek 
Klockan 17-18 
Gratis entré, begränsat antal platser. 
Biljetter finns att hämta från den 15 september.                                              
Biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 9

Föreläsning: Min man blev min fru, föreläsning 
med Ruth Berthilsson
Klockan 17.30-18.30
Gratis entré, begränsat antal platser. 
Biljetter finns att hämta från den 21 september. 
Biblioteket i Mjölby, Burensköldsvägen 11

Onsdag 30 september

Film, fika och diskussion                                              
Klockan 16.30-18.45
Vi ser en film tillsammans och samtalar 
kring den efteråt. Från 15 år. Gratis entré, 
begränsat antal platser. 
Biljetter finns att hämta från den 17 
september. 
Biblioteket i Mjölby, Burensköldsvägen 11

Torsdag 1 oktober

Föreställning: Visor och verser om kärlek  
Klockan 17-18 
Gratis entré, begränsat antal platser. 
Biljetter finns att hämta från den 17 
september. 
Biblioteket i Mjölby, Burensköldsvägen 11

Lördag 3 oktober

Lördagsskoj: Sagostund med pyssel, 
HBTQ-tema                                                         
Klockan 10.30-12
Biblioteket i Mjölby, Burensköldsvägen 11

Under Regnbågsveckan vill 
vi uppmärksamma att alla 

människor har lika 
rättigheter och ska ha 

samma möjligheter oavsett 
sexualitet, könsidentitet 

eller könsuttryck. 

Måndag 28 september

Invigning och regnbågsparad i Minecraft
I år kan vi inte ha en fysisk parad.
Men istället ses vi i Minecraft-Mjölby! 

Världen är skapad av elever på Vasaskolan 
och Lagmansskolan tillsammans med 
Byggnadskontoret. Alla som vill kan testa 
att spela Minecraft och delta i paraden. Om 
du har ett Minecraft-konto kan du delta 
hemifrån (adress till servern kommer innan 
det är dags). Du kan också delta från en 
dator på Mjölby bibliotek. Vi kommer ha 
ett begränsat antal datorer lediga. Vill du 
att vi förklarar hur man gör, kan du boka 
tid med personalen.

Klockan 15.30-18.30
Biblioteket i Mjölby, Burensköldsvägen 11

Byrån mot diskriminering håller en 
föreläsning om HBTQ
Klockan 16-17.30
En digital föreläsning om HBTQ och 
diskriminering : om hur diskriminering av 
HBTQ-personer ser ut idag, vilka normer 
leder till diskriminering samt hur en kan 
göra för att skapa ett öppet och 
inkluderande klimat. 

Du kan delta i föreläsningen via Zoom 
(anmäl dig här: 
https://magnetevent.se/Event/kostnadsfri-
och-digital-forelasning-om-hbtq-och-
diskriminering-38819/ ) eller på plats på 
Mjölby bibliotek (observera att det finns 
begränsat antal platser på plats). 
Biblioteket i Mjölby, Burensköldsvägen 11
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