
Idé A Drottninghög
Mötesplatsen för alla

Vårprogram 2015

Kultur • Lärande • Hälsa

Tips! Gilla idé A Drottninghög på Facebook så får du  
också info om spontana roliga saker som händer hos oss!

För mer info om vad som händer på Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal och Vasatorps trägårdar

www.drottbladet.se
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Idé A Drottninghög är en mötesplats som anpassar sig 
efter vad våra besökare vill ha och efterfrågar.  Vi vill att 
det som händer här ska formas av, och ske i samarbete 
med, våra besökare, samarbetspartners och deltagande 
förvaltningar. 

Alla våra arrangemang och aktiviteter har fri entré. 

Saknar du något hos oss vill vi gärna att du kommer 
med dina idéer till vår personal, vi gör allt för att dina 
idéer och ditt engagemang ska tas tillvara!

Letar du efter en mötesplats  
som är öppen för alla?

Kom då till oss på Idé A Drottninghög!
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Onsdagsarrangemang
Under Höst och Vår har vi arrangemang varje Onsdagkväll. Man behöver inte 
anmäla sig i förväg. Det är bara att komma!

Onsdag 4/2 kl. 18:00
Arrangeras av Projekt DrottningH/Dialog 3.0.  
Ingen föranmälan. Fri entré.

Drottabladet.se – Inspirationssidan för ditt närområde!
Vill du veta mer om vad som händer på Drottninghög, Dalhem, 
Fredriksdal eller Vasatorps trädgårdstad? Eller läsa mer om verk-
samheterna och de människorna som bor här?  
Då är Drottabladet.se hemsidan för dig. Här hittar du evene-
mang, intervjuer och andra spännande berättelser från området. 
Kom och lyssna när hemsidans redaktörer berättar om Drotta-
bladets resa fram till idag. Kanske är du själv en av Drottabladets 
framtida redaktörer? 

Onsdag 11/2 från kl. 16:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Kulturnatt Drottninghög
Välkommen till årets Kulturnatt på Drottninghög! En kväll där vi tillsammans lyser upp 
centrat med varm gemenskap och spännande arrangemang för alla åldrar.   
Separat program kommer.

Samarrangemang med Helsingborgs stad, Multiteket Fritid Helsingborg,  
Helsingborgshem och Svenska kyrkan.

Onsdag 18/2 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Torkild Sköld – Personligt ledarskap

Torkild Sköld föreläser om hur allting börjar med oss själva. Det 
handlar om de val vi gör och hur vi gör dem. Lär dig träna på att 
kunna bemöta såväl med- som motgångar. Torkild ger dig aha-
upplevelser och tips. Du får verktyg till att leda dig själv och kunna 
möta livets möjligheter och utmaningar. 



4

Idé A Drottninghög

Samarrangemang med Internationella Kvinnonätverket.

Onsdag 25/2 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Internationella Kvinnonätverket

The International Women’s Group in Helsingborg provides support and friendship for 
women living in Helsingborg. Moving to a new city and country can be very difficult and 
finding work can be one of the huge challenges. Often it makes a great impact to get to 
know others in a similar situation. This workshop will be run by women, from the group, 
who have taken a different approach to starting their careers in Helsingborg. Join this 
evening   and meet inspiring and supportive international women. Get advice on how to 
find work, or  start your own business. 

Onsdag 4/3 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. 
Ingen föranmälan. Fri entré.

Ingela Olsson

Ingela Olsson har 25 års erfarenhet av arbete 
med människor från hela världen bland annat 
som lärare i svenska för invandrare, arbetskon-
sulent på Ami samt som chef för Invandrarbyrån 
i Helsingborg. Ingela talar om att arbetet med 
barn ställer höga krav på kunskap om olika 
kulturer och en förståelse för olika sätt att se på 
barnuppfostran. Kultur är inte bara matvanor, 
musik eller klädsel. Kultur är också våra djupaste 
liggande värderingar, normer och attityder.



5

Idé A Drottninghög

Samarrangemang med UVN och Helsingborgshem.

Onsdag 11/3 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Möt Stadsdelsmammor

Stadsdelsmammor från Planteringen och Drottninghög håller i kvällen. Så här beskriver de 
vad en stadsdelsmamma gör:

”Vi hjälper oss själva, varandra och andra. Genom engagemang i vår egen stadsdel skapar vi 
gemenskap och utvecklar relationer.  Vi är nyfikna och sprider information vidare till andra 
som behöver hjälp. I mötet med andra skapar vi ny kunskap om vår stadsdel. Genom bättre 
relationer och mer kunskap stärker vi gruppen och bildar nya nätverk.”

Samarrangemang med ABF.

Onsdag 18/3 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. 
 Ingen föranmälan. Fri entré.

Möt  Petter Lidbeck

Möt Helsingborgsförfattaren Petter Lidbeck som ligger 
bakom deckarserien Tre tjejer, med Pella, Siri och Tyra i 
huvudrollerna. Petter skriver också spänning  för vuxna  
under pseudonymen Hans Koppel. Hans böcker har  
levande miljöbeskrivningar många känner igen.
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Samarrangemang med ABF.

Onsdag 25/3 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. 
Ingen föranmälan. Fri entré.

Upp i vikt kvickt med Sven Melander
I över tre decennier har Sven Melander under-
hållit Sverige genom sin medverkan inom tv, 
film och teater. Men vad många kanske inte 
vet är att han även har en stor passion för mat. 
Upp i vikt kvickt är en kokbok som går emot 
strömmen och i smalhetens tidevarv före-
språkar god mat, som inte väjer för smör och 
grädde. För vad är en brunsås utan 100 gram 
smör, eller en fisksoppa utan grädde? 

Samarrangemang med Multiteket Fritid  
Helsingborg.

Onsdag 8/4 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5.  
Ingen föranmälan. Fri entré.

Onsdag 1/4 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. 
Ingen föranmälan. Fri entré.

Catharina Lennerling – om autism

Catharina är specialpedagog och har stor erfaren-
het av att arbeta med personer med autism, både 
inom skola och vuxenverksamhet. Hon har under 
lång tid haft utbildningar om autism. 

Påskfest
Hela familjen är välkommen att fira in Påsken 
hos oss. Pyssel och överraskningar utlovas. 
Kom gärna som påsktant eller annan påskfigur.
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Samarr. Odlargruppen på Drottninghög,  
Balkan Kultur förening, DrottningH, Gambiska 
föreningen, Den Gode Herdens Kyrka,  
Helsingborgshem, Hyresgästföreningen,  
Iranska Kvinnoföreningen, Nattvandrarna.

Onsdag 15/4 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. 
Ingen föranmälan. Fri entré.

Workshop med tips och knep för en 
grönskande sommar

Trädgårdsmästare berättar om grunden 
i all odling,  att så frö och vårda små 
plantor. Hur väljer man fröer, var får man 
tag på dem och när är det dags att så? Du 
får själv prova att göra ett designförslag 
utifrån färg och form och avslutningsvis 
så fröerna till just din komposition. 

Arrangeras av Projekt DrottningH/Dialog 3.0.

Onsdag 22/4 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Drotta – en workshop med möjlighet att tycka till!

Drotta är något som man gör aktivt, som handlar om dialog och som har en koppling till 
Drottninghög. Det senaste året har verksamheter på Drottninghög deltagit i Drotta och träf-
fats vid flera tillfällen för att ha dialog och samarbeta. Nu har du möjlighet att vara med på en 
Drottaträff som riktar sig direkt till dig som bor på Drottninghög eller dess närområden. Kom 
och diskutera aktuella frågor på Drottninghög och var en del av den aktiva dialogen i Drotta.

Onsdag 29/4 OBS! kl. 17:30
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5.  
Ingen föranmälan. Fri entré.

Möt  Anna Jansson

Möt deckardrottningen Anna Jansson 
som har skrivit de spännande böckerna 
om Emil Wern för barn, och Maria Wern 
för vuxna. 

Samarrangemang med ABF.
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Onsdag 6/5 OBS! kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Vårdcentralen Drottninghög och Fokus Hälsa
Din hälsa är viktig för att kunna leva ett bra liv. Du är den viktigaste personen för att Din 
hälsa ska bli bra och vi vill bidra till detta. Kom och diskutera detta med personal från 
Fokus Hälsa och vårdcentralen, Du får tips och idéer för att må bättre och få mer energi.

Samarrangemang med UVN och Vårdcentralen Drottninghög.

Samarrangemang med Mångreligiösa gruppen i Helsingborg, UVN och Invasam.

Onsdag 13/5 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Onsdag 20/5 kl. 18:00
Drottninghögs Centrum/ Blåkullagatan 5. Ingen föranmälan. Fri entré.

Bosse Bildoktorn
Bosse ”Bildoktorn” Andersson bestämde sig för att bli bilmekaniker som tioåring. Vi får 
följa med honom på livets resa från den dagen och framåt med hjälp av bilder på de 
människor han mött genom åren. Bosse berättar om fantastiska människor och bilar: 
”Jag kommer att berätta om män och kvinnor och deras mer eller mindre konstiga 
fordon.  Allt från Hilmer som byggde egna dialysapparater, till bibliotekarien Elna, som 
lånade ut en bok som förändrade mitt liv”.

Mångkulturell Sommarfest med knytkalas
Vi avslutar säsongen med en gemensam sommarfest för alla. Ta med någon maträtt/kaka 
som får dig att tänka på sommaren. Passa på att träffa alla grupper, föreningar och engage-
rade besökare i en härlig mix. Musik och sång förgyller festen.
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Arrangemang på olika dagar
Introduktion E-böcker. Ingen föranmälan.

En introduktion till att låna och läsa e-böcker. För dig som är nyfiken på e-böcker eller 
bibliotekets övriga e-resurser.

Torsdag 12/2 kl. 15:00

”Boken Kommer” på plats. Ingen föranmälan.

Är du pensionär och har svårt att ta dig till biblioteket? Eller känner du någon som  
önskar hjälp med sina boklån? Då är ”Boken Kommer” något för dig. Eva Ragenius  
från Vård- och omsorgsförvaltningen berättar mer.

Tisdag 24/2 kl. 14:00-16:00

Filmeftermiddag. Ingen föranmälan.

Vi visar film på ”bioduk”. Film är alltid trevligt och ännu bättre om man delar upplevelsen 
med andra. Vi tar en paus i mitten av filmen och bjuder på fika.

Torsdag 26/2 kl. 14:00: ”Mamma Mia – The Movie” 
Torsdag 26/3 kl. 14:00: “Saxofonhallicken”

Samarrangemang med VOF.

Äldreombud på plats. Ingen föranmälan.

Nu finns det möjlighet att träffa Helsingborgs äldreombud Ann Charlotta Lundgren.

Tisdag 3/3 kl. 14:00–15:30

Samarrangemang med VOF.

Boktips Live. Ingen föranmälan.

Bibliotekspersonalen tipsar om ett urval av vårens nya böcker.  
Vi bjuder på lite tilltugg.

Torsdag 16/4 kl. 17:00
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Utflykt: Kulturvärftet Helsingör. Föranmälan.

Följ med på vår härliga utflykt till Kulturvärftet i Helsingör och få ny inspiration.

Torsdag 21/5 kl. 10:00-16:00  
OBS. Samling vid Knutpunkten.

Samarrangemang med VOF.

Hälsotält-turné. Ingen föranmälan.

Träffa personal från Vårdcentralen Fokus Hälsa och Idé A Drottninghög ute i ditt område. 
Kom och få inspiration till en mer hälsosam livsstil. Vi ser fram emot spännande samtal 
och tar gärna emot egna tankar och förslag.

Tisdag 26/5 kl. 15:00-18:00 PLATS: Dalhem centrum.
Torsdag 28/5 kl. 15:00-18:00 PLATS: Drottninghögs nya lekplats.

Fokus Hälsa/ Ide A Drottninghög.

Samarrangemang med UVN och Vårdcentralen Drottninghög.
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Öppna aktiviteter
Vi har aktiviteter som man inte behöver anmäla sig till innan. Det är bara att 
komma när det passar!

Lär dig svenska
Kom och träna svenska. Vi pratar, lyssnar och fikar tillsammans.

Måndagar kl. 17:00 – 18:00. Startdatum 2/2. Slutdatum 13/4.  

Stick-café
Kvinnor från olika länder delar med sig av sin kreativitet. Vi skapar tillsammans,  
fikar och har det trevligt.

Tisdagar kl. 15:00 17:00. Startdatum 27/1. Slutdatum 26/5.

Stavgång 
Följ med på en härlig promenad. Vi har stavarna, ni har energin.

Vill du gå med utan stavar går det bra. Avslutas med en gemensam fika.

Onsdagar kl. 13:30 – 15:00. Startdatum 4/2. Slutdatum 27/5.
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Kurser med föranmälan
Vi har kurser på fasta dagar och tider. Dessa har begränsat antal platser. 

Våga leva livet – hela livet
Välkommen till tre inspirationsträffar, som främst riktat sig till dig som är senior. Du får tips

och råd för att förebygga brott och brand. Det bjuds på filmvisning, samtal och information

om bl a att hantera pengar, dörrknackning och vad man kan göra/ få för stöd om olyckan är

framme. Polisen, räddningstjänsten och brottsofferjouren medverkar på träffarna.

Fredagar 30/1, 6/2 och 13/2 kl. 13:30-15:00. Du anmäler dig till alla tre tillfällena.

Samarrangemang med VOF, Polisen, Räddningstjänsten och Brottsofferjouren.

Datorkurs Seniorer
Haxhi Osmanaj, med mycket god kunskap i datoranvändning, guidar dig så att du kan 
känna dig trygg och bekväm med att hantera din dator i vardagen.

Tisdagar kl. 13:00 – 15:00. Startdatum 7/4. Slutdatum 9/6.   

Samarrangemang med UVN och Studieförbundet SENSUS.

Datorkurs Nybörjare
Haxhi Osmanaj, med mycket god kunskap i datoranvändning, guidar dig så att du kan 
känna dig trygg och bekväm med att hantera din dator i vardagen.

Tisdagar kl. 15:00 – 17:00. Startdatum 7/4. Slutdatum 9/6.   

Samarrangemang med UVN och Studieförbundet SENSUS.

Cykelskolan Gröna Pedalen
Var med och lär dig cykla! För vuxna.

Onsdagar kl. 12:45 – 14:15 OCH fredagar kl. 12:45 -14.15. Startdatum 6/5. Slutdatum 12/6. 

Fokus Hälsa/ Idé A Drottninghög. PLATS: Drottninghög

Samarrangemang med UVN.

Cykelskolan Gröna Pedalen
Var med och lär dig cykla! För vuxna.

Onsdagar kl. 12:45 – 14:15 OCH fredagar kl. 12:45 -14.15. Startdatum 6/5. Slutdatum 12/6. 

Fokus Hälsa/ Idé A Drottninghög/ Kulturpunkten Dalhem. PLATS: Dalhem

Samarrangemang med UVN.
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Barn och unga

Grimms Opera: Hans och Greta. Föranmälan.

Kom och se Engelbert Humperdinck´s opera. 

Onsdag 11/2  kl. 09:00  OCH kl. 10:00 OBS! LOKAL: Drottninghögsskolan.

Samarrangemang med Helsingborgshem och SFF.

Lös en mordgåta. Ingen föranmälan.

Hela vecka 8, under sportlovet, kan du lösa en spännande mordgåta hos oss.   
Kanske är det du som vinner ett fint pris? 

Måndag 16/2 TILL fredag 20/2

Uppdrag Polis. Ingen föranmälan.

Är du nyfiken på polisen och hur en polis arbetar. Hur ser det egentligen ut i polisbilen  
och är det okej att klappa en polishund? Polisen Malin Rantzow kommer till biblioteket  
och berättar allt du behöver veta om polisyrket.

Tisdag 17/2 kl. 14:00–16:00. För barn från 7 år. 

Samarrangemang med ABF.

Många arrangemang för Barn och Unga har föranmälan, men några är utan 
föranmälan. 

Barnteater: Hej Tittut. Föranmälan.

En sax-jazz-rytm-rörelse-lek för de allra minsta barnen. Jazz och barnvisa möts i denna 
föreställning där Ida och Emeli skapar en musikalisk lek med rörelse och instrument.

Måndag 2/2 9:30 OCH 10:30- OBS! Dubbelföreställning. För barn 1-3 år. 

Samarrangemang med Kultur i Stadsdelar.
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Barnteater: Sagofen Isadora och Kattmysteriet. Föranmälan.

Katterna och hundarna har blivit uppdelade i två lag. Plötsligt är en katt försvunnen.  
Djuren ber Sagodetektiven Isadora om hjälp att lösa detta kattmysterium.

Torsdag 26/2 kl. 9:30 OCH 10:30  
OBS! Dubbelföreställning.

För barn 3-5 år.

Samarrangemang med ABF. 

Barnteater: Nära ögat. Föranmälan.

Barnteater med Teater Pero.  Alla modiga barn får följa med på en spännande resa  
bland vargflockar och rövare. En teaterskröna som bygger på Ulf Nilssons bok  
”De långa grå tänderna”. 

Torsdag 5/3 kl. 09:30 OCH 10:45. OBS! Dubbelföreställning.

För barn 6-10 år. 

Samarrangemang med ABF och Kultur i Stadsdelar.

I barnbokens förtrollade värld. Föranmälan.

Vi tipsar om bra böcker att läsa själv eller att läsa tillsammans med vuxen.

Föräldrar, barn och pedagoger är välkomna. Vi bjuder på fika och lottar ut  
några av böckerna vi berättat om. 

Torsdag 23/4 kl. 14:00

För barn 5-9 år.
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Barn och Unga Festival. Föranmälan/Ingen föranmälan.

En härlig Kulturfestival på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal med många konstformer. 
Proffs och glada amatörer kommer att visa upp dans, teater, skapande, och musik.

Onsdag 27/5 TILL lördag 30/5. Separat program kommer.

Samarrangemang med Helsingborgshem, Rikshem, Grottan,  
Multiteket Fritid Helsingborg och Helsingborgs stad.

Smile loppet 2015. Ingen föranmälan.

Var med och upplev Smile. Musik och dans vid målplatsen.

Fredag 24/4
Kl. 10:00 Quarter mile,4-6 åringar,  
startplats: Efter norra gångtunneln mellan Drottninghög och Fredriksdal.

Kl. 11:00 Half mile, årskurs 1-4, 
startplats: Drottninghögsskolan.

Kl. 12:00 Mile, årskurs 5-9,  
startplats: Söder om gångtunneln mellan Drottninghög och Fredriksdal.

MÅLPLATS: Ladan på Dalhem.

Samarrangemang med Helsingborgshem, DrottningH, Rikshem,  
Drottninghögs vårdcentral, Multiteket Fritid Helsingborgs och Helsingborg stad.



Kontaktuppgifter
Adress: Idé A Drottninghög

 Blåkullagatan 5, 254 57 Helsingborg

Telefon: 042-10 69 35

Facebook: http://facebook.com/ideadrottninghog

Hemsida: www.biblioteksnv.se

Teamledare/Vuxenbibliotekarie  mee.arefors@helsingborg.se

Utvecklingsledare saul.sagnia@helsingborg.se

Aktivitetssamordnare poul.witting@helsingborg.se

Barnbibliotekarie karin.karlsson2@helsingborg.se

Kulturassistent elisabeth.lestapier@helsingborg.se

Kulturassistent andrea.strom@helsingborg.se

Måndag 13:00 – 19:00

Tisdag 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Onsdag 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Torsdag 13:00 – 17:00

Fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Maila oss

Öppettider


