
MÖTESPUNKTEN
MINI

Biblioteket & Folkets Hus

Surahammars kommun
ht 2021

 
  På MiniMötespunkten träffas barn och föräldrar för att umgås, leka, lära, få nya vänner 

och byta erfarenheter.

Alla aktiviteter är i Folkets Hus eller Biblioteket, utom Babycafé i Ramnäs som är på 
biblioteket och en familjeföreställning i Ramnäs och i Virsbo



BABYCAFE
Är du hemma med bebis? Vill du träffa andra föräldrar, fika, umgås 
och knyta nya kontakter. För barn 0 - 18 månader och deras vuxna

Torsdagar kl. 10.00 - 12.00, Upplevelserummet Källan, 
Folkets Hus, Surahammar

Onsdagar kl. 9.00 - 11.00 
Biblioteket, Ramnäs

Tisdagar kl. 9.00 - 11.00 
Biblioteket, Virsbo

Pekboksmys
Biblioteket håller i en 
kort rams-, sång- och 
lässtund och visar böcker 
som passar för de små

23 september
21 oktober
18 november
16 december

Pekboksmys
Biblioteket håller i en kort 
rams-, sång- och läs-
stund och visar böcker 
som passar för de små

29 september
27 oktober
  1 december

Pekboksmys
Biblioteket håller i en kort 
rams-, sång- och läs-
stund och visar böcker 
som passar för de små

12 oktober
  9 november
  s7 december

BVC
Vi informerar och 
diskuterar kring 
intressanta teman

7 oktober, tema mat
4 november, tema sömn
2 december, tema magar

Prat & gemenskap
En kravlös samvaro med 
trevliga stunder, samtal 
och skratt. 

30 september
14 oktober
28 oktober
11 november
25 november
  9 december

Arr: Biblioteket och BVC



SAGOSKOJ
Välkommen in i sagans värld!
Vi läser, sjunger, skapar eller 
dansar utifrån sagans tema
Upplevelserummet Källan

 Surahammar

24 september, tema kompisar
22 oktober, tema djur
  5 november, tema spöken
17 december, tema vinter

Arr: Biblioteket

FILMSKOJ
Vi visar roliga, spännande och 

tänkvärda filmer 
Biografen, Folkets Hus

 Surahammar

  8 oktober
19 november
  3 december

Arr: Biblioteket, Folkets Hus

BARNRYTMIK
Vi sjunger och dansar en stund 

tillsammans, sedan pratar vi och 
umgås.

Upplevelserummet Källan
 Surahammar

17 september
  1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

Arr: Sura Ramnäs församling, 
Svenska kyrkan

FAMILJEHÄNG
Fredagar 9.30 - 11.30

Vi samlas i Upplevelserummet Källan 
kl. 9.30 innan dagens aktivitet. 

Vi bjuder på kaffe, te och saft. Ta gärna 
med eget mellanmål.

Personal från biblioteket eller kyrkan 
finns på plats till kl. 11.00. Men du får 
gärna stanna kvar och umgås en stund 
till. 

Välkommen!



ALLA MOT ALLA
4:e teatern

Vad är rättvisa? Vem har rätt till vad 
och varför, och vem ska bestämma 

det? Kan det verkligen bli helt rättvist 
för alla eller måste man kompromissa? 
Hur mycket kan man kompromissa för 
att det ska kännas rättvist ändå och 
ska man verkligen kunna ändra på 
saker som man en gång bestämt?

Lördag 25 september kl. 11.30
Biblioteket, Surahammar

För barn 
från 3 år

Hämta 
gratis 

biljett på
biblioteket

Hämta 
gratis 

biljett på
biblioteket

20 kronor 
för barn, 

vuxna gratis
Biljetter på 
biblioteken

20 kronor 
för barn, 

vuxna gratis
Biljetter på 
biblioteket

Arr: Biblioteket, Folkets Hus, 
Ett kulturliv för alla - teater, 

LIVET ÄR NU
Jojje Wadenius & Trio X

Familjeföreställning!
En poetisk hyllning till livet här och 

nu: till små och stora stunder, kärlek, 
tokerier och sorg. Låtar som handlar 

om hundar och pizza eller om att 
känna sig arg eller ledsen. En 
känslosam och varm konsert-

upplevelse. 
Söndag 7 november kl. 11.00

Folkets Hus, Surahammar

För barn 
från 3 år

Arr: Biblioteket och Folkets Hus, 

ZIGGA ZING
Ensemble Yria
Familjeföreställning! 

Zigga och Zing diggar och sjunger 
tillsammans till plask och bubbel i 
denna interaktiva musikupplevelse

för hela familjen 
Söndag 24 oktober kl. 11.00 

Biblioteket, Virsbo 
Söndag 24 oktober kl. 15.00 

Biblioteket, Ramnäs
Måndag 25 oktober kl. 16.00

Biblioteket, Surahammar

För barn 
från 1 år

Arr: Biblioteket och Folkets Hus

IGELKOTTEN & MULLVADEN 
Dockteater Tittut

Ett mer omaka par finns inte – 
ändå är de bästa vänner! Igelkotten 
och Mullvaden trivs bra ihop men 
ibland blir det krångligt när man är 
så olika. Igelkotten är taggig och 

snabb. Mullvaden är sammetsmjuk 
och försiktig.  

Lördag 13 november kl. 11.00
Biblioteket, Surahammar

För barn 
från 2 år

Arr: Biblioteket, Folkets Hus, 
Ett kulturliv för alla - teater, 

MUSIK- OCH TEATERFÖRESTÄLLNINGAR


