
Söndagen den 30 oktober kl 15: 

Författarsamtal med  Anna Lars-

dotter. Hennes senste bok Glöm-

da soldater, handlar om de hun

dratusentals kvinnor som deltog 

i andra världskriget, kvinnor som 

sällan finns med i de böcker som 

skrivits om konflikten.

Borrby Bokbys digitala 

berättarstunder kom till 

under det långa pandemi

året då vi inte kunde ordna 

våra sedvanliga fysiska 

för fattarträffar. Lyssna, titta 

och njut på:

• Borrby Bokbys Youtube-kanal 

• Borrby Bokby på Facebook 

• www.borrby-bokby.se 

• Instagram: @bokhusetborrby

Borrby Bokby
nyhetsbrev hösten 2022
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Ordinarie öppettider i Bokhuset: torsdag–söndag kl 

13–17. Välkomna att botanisera bland över 30.000 titlar!

Ann-Christine Ruuth, författare, 

föreläsare och präst, kommer söndag 

20 november kl 15. Jag kom inte ut 

- jag blev mig själv heter hennes nyss 

utkomna självbiografi. “Så ärligt och 

uppriktigt jag kan berättar jag om 

min resa från han till hon, från Åke 

till AnnChristine.”

 Söndgarnas förafattarsamtal kostar 100 kr per person, 80 kr för Bokbyvänner, gratis för alla under 18 år.
Anmäl er gärna på info@borrby-bokby.se  •   Med reservation för ändringar.

Bli Bokbyvän för 100 kr om året och få nyhetsbrev och information om evene
mang direkt till din mailadress. Swish 1233819026   Bankgiro 154-2091

Glöm inte meddela mailadress! Kontakt: info@borrbybokby.se
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Söndag 2 oktober kl 15 berättar 

Ulf Mårtensson om sin roman  

En annan väg, en historisk berättelse 

om en familj i 30talets Skåne. Ulf 

Mårtensson är kultur redaktör på 

Ystad Allehanda. 

...

Borrby Bokby har bjudit in 

den ukrainska författaren och 

illustratören Tania Goryushina 

att gästa Bok huset under några 

dagar vecka 43. Sagostunder 

och kreativa workshops för barn 

står på schemat. Information 

om tider kommer finnas på 

www.borrbybokby.se. Tania har bl a illustrerat och 

översatt Andrej Kurkovs böcker om igelkotten.

...

Är du intresserad av att skriva? Har du författardrömmar? 

Går du i klass 46? Då är du välkommen till Borrby 

Bokbys Skrivar verkstad. Här får du möjlighet att ut

veckla ditt skrivande, lära dig grunder och olika redskap 

för skrivandet – och kanske komponera en ryslig spök

historia i höstrusket. Vi håller till i Bokhuset, Köpman

gatan 28, Borrby, på torsdagar kl 17–18 med start den 20:e 

oktober. Anmäl dig till workshopledare Beatrice Blom: 

bis.bengtsson@gmail.com Ange ditt namn, samt namn 

och telefonnummer till vårdnadshavare.

https://www.facebook.com/BorrbyBokby
https://borrby-bokby.se
https://www.instagram.com/bokhusetborrby/
mailto:info%40borrby-bokby.se?subject=bokbyv%C3%A4n

