
  

Öppettider  

 

Måndag ------- 10.00 – 16.30 

Tisdag --------- 10.00 – 16.30 

Onsdag -------- 10.00 – 18.00 

Torsdag ------- 10.00 – 16.30 

Fredag --------- 10.00 – 15.00 

Självservice från  kl. 8 till stängning. 

 

@munkedalsbibliotek 

0524– 181 00 

biblioteket@munkedal.se 

 

 

Kontakt: 

Aktiviteter på 

Munkedals bibliotek 

för barn och unga 

Höst på 

bibblan 

 



  

Munkedals bibliotek kl 9.15-9.45 

Tisdagarna den 10/9, 8/10, 12/11 

och 10/12 

Åldrar: 3-5 år 

Vi läser bilderböcker tillsammans.  

Ingen föranmälan! 

Munkedals bibliotek kl 15:00-16:30 

Onsdagarna den 18/9, 16/10, 20/11 

och 18/12 

Åldrar: 9-13 år (årskurs 3-7) 

Vi testar olika DIY:s (do-it-yourself) med 

hjälp av beskrivningar i faktaböcker. För 

varje träff använder vi en ny bok.  

 

18/9  Pärlplattor 

16/10 Spöklyktor 

20/11 Gör ditt eget memory 

18/12 Julpyssel 

 

Föranmälan minst en vecka i förväg! Anmäl dig till 

alla träffar eller bara till en.  

0524-18100/biblioteket@munkedal.se 

Vad kan du om olika sagoväsen? Testa 

dina kunskaper i vår tipspromenad! 

Lämna in dina svar och du har chans att 

vinna en bok! 

Torsdag 31/10 kl 13-14.35 

Munkedals bibliotek 

Åldrar: 7-100+ 

 

 

Begränsat antal platser! Föranmälan från och med 

30/9 till: 0524-18100 /biblioteket@munkedal.se 

Tisdag 29/10 kl 18:15-19:00,                 

Munkedals bibliotek 

Åldrar: 10-13 år (årskurs 4-7) 

Välkomna till en ryslig kväll! Lyssna på 

spökhistorier och creepypasta i ett ned-

släckt och mörkt bibliotek. Kanske har du 

en spökhistoria att berätta? En sak är  

säker; vi käkar godis! 

Föranmälan: 0524-18100/biblioteket@munkedal.se 

Munkedals bibliotek kl 13.30-14.30 

Fredagarna 13/9, 11/10, 8/11 och 

6/12 

Åldrar: 9-13 år  (årskurs 3-7) 

Ta med något som du läser  just nu eller 

låna något hos oss på biblioteket. Vi 

hänger på barnavdelningen och läser. 

Biblioteket bjuder på frukt eller fika.  

Föranmälan minst en vecka i förväg!  Anmäl dig till 

alla träffar eller bara till en.  

0524-18100/biblioteket@munkedal.se 

Munkedals bibliotek kl 15-16 

Torsdagarna den 3/10 och 21/11 

Åldrar: 7-18 år 

Du får designa din egen pin-knapp på 

bibliotekets populära pinmaskin.  Man får 

göra tre pins per träff. 

3/10   Tema: Självporträtt 

21/11 Tema: Text  

Föranmälan för varje tillfälle: 0524-18100/

biblioteket@munkedal.se 


