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30 november 

PRESENTATION AV KARTOFTA 2 
För 50 år sedan började Fältbiologerna i Svalöv inventera 

området Karatofta-Svenstorp-Höjebacke, strax norr om 

Svalöv. Det utmynnade i boken Kartofta som kom ut 1978. 

Vad har hänt sedan dess? Nu har Naturskyddsföreningen 

kommit ut med Kartofta 2, en rikt illustrerad bok som  

berättar om agrarhistoria, djur och natur. Vi bjuder på 

kaffe och te med tilltugg. Välkomna! 

Arrangör: Svalöfs Naturskyddsförening Var: "Hörnan” i Svalöv  

När: Onsdag 30 november kl.19 Fri entré 

 
30 november 

JAZZKONSERT MED TIO GRANDE 2.0  
Fantastiskt musikupplevelse med några av de  

främsta improvisatörerna på vår planet just nu!  

Trio Grande 2.0 är ett New York-baserat  

multinationellt samarbete mellan saxofonisten  

Will Winson (UK), gitarristen Gilad Hekselman 

(ISR) och Nate Wood (USA). Öppet för allmänheten men begränsat antal 

platser!  

Arrangör: Fridhems folkhögskola Var: Fridhems folkhögskola, Svalöv 

När: 30 november kl. 20-22.30. Anmälan: https://billetto.se/ticket_buyer/

offers/90b04e55-1194-47bb-9015-143cbe80d07e 

 

 

 

 
1 december 

HÖGTIDSSAMMANKOMST - SVALÖVS GILLE 
Föreningen Svalöfs Gille lyser upp decembermörkret med god mat, musik 

och en inbjuden talare med Svalövsanknytning. Gillets ändamål är att 

vårda och föra vidare samhällets traditioner, att vara ett föreningsband 

mellan dem som bor i Svalöv med omnejd. Årets talare är Major Palle 

Lundkvist: Ett liv i grönt - mitt yrkesliv i och utanför Sverige. Nya och gamla 

medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

Arrangör: Svalövs Gille Var: I matsalen på Fridhems folkhögskola  

När: Torsdag 1 december kl.18 Fördrink i foajén kl.18 Kostnad: Måltid 250 

kr, medlemspris: 50 kr. Anmälan: Senast 20 november till 

info@svalofsgille.se eller till Elisabeth Lyhagen: 0705 887336/ 

Kerstin Pettersson: 0705 225425 

NOVEMBER 
 

DECEMBER 
 

tel:0705887336
tel:0705225425


2 december 

FAMILJEFREDAG MED TEATER MO! 
Musikteaterföreställningen Den röda bollen låter dig 

föras med på en poetisk resa fylld av magi och musik.  

Barnen får uppleva ett ordlöst möte mellan musik och  

dockteater och blir medskapande med ljud och rörelser. 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Fredag 2 december, kl.10-10.30 Ålder: 2-5 år Anmälan: Svalövs  

bibliotek: 0418-475130/biblioteket@svalov.se OBS! Begränsat antal platser 

Biljetter kan hämtas på biblioteket från 18/11 Fri entré 
 

4 december 

JULMARKNAD I TECKOMATORP 
Välkommen på traditionell julmarknad i Teckomatorp! 

Arrangör: Teckomatorp Tillsammans och Julgruppen 

Var: Folkets Hus, Teckomatorp När: 4 december kl.13-17.30 

 
4 december 

JUL I BYN I RÖSTÅNGA 
Jul i byn sprider härlig julstämning i  

Röstånga! Det blir dans kring granen  

till dragspelsmusik kl.15 vid Gamla  

skolan. Efter dansen delar tomten ut  

gottepåsar. Inne på Gamla skolans  

museum kommer det att finnas flera  

utställare och hantverkare. Där berättar också Röstånga Turist & Hem-

bygdsförening om sin verksamhet. På Gamla skolmuseet kan du se hur 

Röstångas första skola såg ut. På Nedangården ställer olika hantverkare 

ut, visar och säljer sina alster. Här finns också öppet kök och café. Utöver 

detta finns det hästar, lotterier, öppen kyrka och mycket mera.  

Arrangör: Röstånga Turist & Hembygdsförening Var: Gamla skolan,  

Nedangården och Skolmuseet När: 4 december kl.14-18 

 
5 december 

HÖSTENS BOKSKÖRD 
Bibliotekarien berättar om höstens böcker  

och tipsar om hårda julklappar samt bjuder  

på glögg och pepparkakor!  

Arrangör: Teckomatorps bibliotek  

Var: Teckomatorps bibliotek  

När: Måndag 5 december, kl. 17-18 Fri entré 
 



6 december 

KLASSIKERBOKCIRKELN LÄSER STRÄNDERNAS SVALL  
Bibliotekets klassikerbokcirkel cirklar vidare! Höstens andra läsning 

blir Strändernas svall, från 1946,  Eyvind Johnsons parafras på Odysséen.  

Vi ses och pratar om boken över en kopp kaffe eller te. Välkommen! 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Tisdag 6 december kl.16-17 

 
8 december 

KULTURSKOLANS VINTERSHOW 

Välkommen på kulturskolans vintershow! 

Arrangör: Kulturskolan i Svalöv  

Var: Linåkerskolans aula, Svalöv 

När: Torsdag 8 december kl. 19 (publikinsläpp från kl. 18.50) Fri entré 
 

9 december 

ANNADAGEN I KÅGERÖD 

I år blir det nypremiär för Annadagen i Kågeröd. På plats finns marknads-

knallar, hantverkare och mycket roliga aktiviteter för barnen. Välkommen! 

Var: Dumlestugan, Kågeröd När: 9 december kl.16-20, julmarknad kl.15-21 

 
9 december 

FAMILJEFREDAG 
För alla små barn som ännu inte börjat skolan. Kom till  

bibblan med din vuxen och var med på våra roliga  

aktiviteter. Vi läser, sjunger, pysslar och umgås tillsammans. 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: fredag 9 december, kl.10, drop in från kl. 9.45 Fri entré 
 

10 december 

BILLEBERGA JULMARKNAD 
Mysig julmarknad med lotteri, konsthantverk, julblommor, julspel & musik,  

julklapp till barn, julgransförsäljning med mera. Välkommen! 

Var: Församlingshemmet och scoutstugan, Billeberga 

När: 10 december kl.10-14 

 
11 december 

MALIN ÖST BAND - ”LADIES IN JAZZ” 
Malin Öst Band framför jazziga låtar. 

Arrangör: Svalövs Riksteaterförening Var: Folkets hus i Svalöv  

När: Söndag 11 december, kl.16 Biljetter: 175 kr,140 kr med scenpass  

Förköp: tel: 0725-25 20 39 



11 december 

JULMARKNAD I SVALÖV 
Traditionell julmarknad i Svalöv. Det blir bland annat besök av jultomten, 

ponnyridning, dans kring granen, pyssel för barnen, knallar, lotterier,  

tipsrunda och dans, sång och musik. Julparad på (h)jul. Välkommen! 

När: 11 december kl.11-16 Var: Torget i Svalöv 

 
11 december 

1-ÅRSJUBILEUM AV SÖDERÅRSBANAN 
Var med när 1-årsjubileet av Söderåsbanans invigning ska firas! Ta del av 

musik, utställningar och underhållning av olika slag i anslutning till  

stationerna i Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp. Tågbiljetterna köper  

man som vanligt. PROGRAM: 
12.00 Byvägen 9 i Kågeröd 

Konserter med band från Fridhems folkhögskola och Svalövs kulturskola. 

Tåg avgår från Kågeröd kl.13.13 till Svalöv 
13.30 Persbo i Svalöv 

Konserter med band från Fridhems folkhögskola och Svalövs kulturskola. 

Tåg avgår från Svalöv kl.15.20 till Teckomatorp 
15.30 Galleri Kulturzon i Teckomatorp  

Utställning med foto-, måleri-, textil- och konstutbildningar från Svalövs 

kommun. Konserter med band från Fridhems folkhögskola. Utställning och 

konserter pågår till kl.19 

Arrangörer: Fridhems folkhögskola, Skånetrafiken och Svalövs kommun 

Var: Byvägen 9 i Kågeröd, Persbo i Svalöv och Galleri Kulturzon i  

Teckomatorp När: söndag 11 december kl.12-19 
 

12 december 

JULPYSSEL 
Vi fixar fina grejer inför julen som snart knackar på! 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps bibliotek  

När: Måndag 12 december, kl.16-18  

Ålder: Alla. Barn under 8 år i målsmans sällskap Ingen kostnad 
 

12 december 

LUCIAKONSERT MED KULTURSKOLANS ELEVER 
Kom och lyssna på Kulturskolans traditionella luciakonsert! 

Arrangör: Kulturskolan i Svalöv Var: Torrlösa kyrka  

När: Måndag 12 december kl.19 (publikinsläpp  

från kl. 18.50) Fri entré. Parkering finns framför  

och bakom kyrkan. Ingen parkering utmed  

Vittskövlevägen 
 



14 december 

JULMARKNAD OCH UTSTÄLLNING 
Välkommen på kreativ julmarknad med verk skapade  

av deltagare från Grafisk design, måleri-, foto- och  

textillinjerna på Fridhems folkhögskola. Under  

marknaden säljs även fika och Fridhem grafisk ställer ut. 

Arrangör: Fridhems folkhögskola Var: Fridhems folkhögskola  

När: Onsdag 14 december, kl.15-20  

 
16 december  

BOKCAFÉ PÅ TEMAT JULLÄSNING 
Vi fikar och pratar om böcker vi läst, böcker vi vill läsa, böcker vi älskar, 

böcker vi avskyr…Till varje bokcafé planeras ett tema att associera fritt 

kring. Idag är temat julläsning. När klapparna är inköpta, granen klädd och 

julefriden infunnen - vad tar vi med oss till läsfåtöljen? 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Fredag 16 december, kl. 10-11.30 

 
19 december  

JULKONSERT PÅ SVALÖVS BIBLIOTEK 
Fridhems musiklinje uppträder med storband, sångesemble och mindre 

band som skrivit egna jullåtar. Kom till biblioteket och njut! 

Arrangör: Svalövs bibliotek i samarbete med Fridhems folkhögskola 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 19 december, runt kl.16 Fri entré 
 

20 december 

BABYBIBBLAN - ÄPPEL PÄPPEL MED SAGOFÉN ISADORA 
Äppel päppel är en föreställning för bebisar med rim,  

ramsor och musik och handlar om ärtan-pärtan,  

äppel-päppel, masken-rasken och den lilla pudeln.  

Manus och på scen: Josefina Karlsson Vergara. 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Tisdag 20 december. Föreställning: kl. 9.30.  

Biblioteket bjuder på drop in-fika från kl. 9  

Ålder: 0-11 månader. Begränsat antal platser.  

Anmälan via:  https://www.bibliotekfh.se/ 

 
5, 12 och 19 december  

SPRÅKCAFÉER  
På språkcaféet pratar vi svenska över en kopp kaffe eller 

te! Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska 

och vill hjälpa andra att bli bättre på svenska.  

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Måndagarna 5/12, 12/12 och 19/12 kl.16-19 



BIBL IOTEK  
På bibliotekets hemsida kan du logga in  

och reservera böcker eller annan media  

som du sedan kan hämta på den biblioteksenhet du valt. Ditt biblioteks-

kort gäller för alla bibliotek i Familjen Helsingborg men du kan lämna  

tillbaka det du lånat på vilket folkbibliotek som helst i Skåne.  

Familjen Helsingborgs gemensamma hemsida: https://bibliotekfh.se/ 

 

KULTURHUSET  I  SVALÖV  
Om du är intresserad  av att ta del av Kulturhusets olika 

evenemang så gå in på hemsidan och Facebook som 

kontinuerligt uppdateras. 

Webbplats: http://www.kulturhusetsvalov.se/  
 

TECKOMATORPS HUMORFABRIK  
Nyheter, tävlingar, spel och massa kul avslöjas på  

hemsidan och Facebook som kontinuerligt uppdateras. 

Webbplats: http://www.teckomatorpshumorfabrik.se/ 
 

GALLERI  BLUEL IGHT  
Galleri i Svalöv med ett brett sortiment av både  

måleri, grafik och skulpturer i olika material samt 

keramik. Webbplats: http://www.galleribluelight.se/ 

 
KULTURFÖRENINGEN AKU ST IK  
KF Akustik är en ideell kulturförening som är öppen för alla  

och en plattform för kulturella aktiviteter i Röstångatrakten.  

Webbplats: https://www.kfakustik.se/ 

 

KULTURZON TECKOMATOR P OCH GALLER I   

TAPPER-POPERMAJER  
Kulturzon Teckomatorp ligger i Teckomatorps gamla  

stationshus och erbjuder events, konferenser och  

festarrangemang. Galleri Tapper-Popermajer är ett  

konstgalleri i samma byggnad med både svensk  

och internationell samtidskonst. Här finns också ett helgöppet café. 

Webbplats Kulturzon: https://kulturzon.se/ 

Webbplats Galleri: https://tapper-popermajer.com/ 

http://www.kulturhusetsvalov.se/index.html
http://www.teckomatorpshumorfabrik.se/index.php


 MEDVERKANDE KULTURAKTÖRER 
 

FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA, 

JULGRUPPEN, 

KULTURSKOLAN I SVALÖV, 

MALIN ÖST BAND,  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I SVALÖV, 

RÖSTÅNGAS TURIST-OCH HEMBYGDSFÖRENING, 

SAGOFÉN ISADORA, 

SKÅNELIN,  

SKÅNETRAFIKEN,  

SVALÖVS BIBLIOTEK,   

SVALÖVS GILLE,  

SVALÖVS KOMMUN,  

SVALÖVS RIKSTEATERFÖRENING,  

TEATER MO,  

TECKOMATORPS BIBLIOTEK,  

TECKOMATORP TILLSAMMANS,  

TIO GRANDE 2.0 

Detta är kulturprogrammet  

Kulturhösten 2022. Vill du också publicera kulturaktiviteter 

som organiseras i Svalövs kommun? Skicka ett mejl till  

Carolina Thelin, carolina.thelin@svalov.se 


