
 

 

 

 

 

 

 

Öppe�der 
Måndag  11 - 20  

Tisdag  11 - 20  

Onsdag  11 - 20  

Torsdag  11 - 17  

Fredag  11 - 17  

Särskilda öppe�der gäller inför storhelger, 

särskilda helgdagar och under sommaren.  
 

Hi�a �ll oss 

Busslinje 1. Hållplats: Gabrieljansvägen.  

Biblioteket ligger i anslutning +ll Grubbeskolan. 

 

Grubbebiblioteket 
Lagmansgatan 37  

090 - 16 33 89    

grubbebiblioteket@umea.se  

www.minabibliotek.se/grubbe 

www.facebook.com/grubbebiblioteket 

GrubbeGrubbeGrubbeGrubbe----    

biblioteketbiblioteketbiblioteketbiblioteket    
Program och utställningar 

Våren 2017 

Utställningar 

 

 
 

9/1 – 10/2  Fåglar av Claes Ho6erg 

13/2 – 10/3  Iskall – fotografier av Thomas Distler 

13/3 – 31/3  Ann Wahlström ställer ut verk skapade  

  på Mariagårdens verkstäder 

3/4 – 28/4  Allt jag inte sa… teckning/collage  

  av Kajsa Reicke 

2/5 – 26/5   Give me five – Förskolorna visar  

  hur de jobbat med årets bok.  

Barnkulturprogram 

Sagoklubben fredagsmys. Fredagar 14.00 

Välkomna alla gamla och nya sagostundsbarn! Vi 

läser och beräDar sagor, sjunger och ramsar. Fyll 

diD eget sagokort med sagostjärnor! Från 3 år. 

EFeråt finns möjlighet aD köpa fika: barn 10:-, 

vuxna 20:-.  

Start 3 februari. Ingen föranmälan!  OBS ingen  

sagostund 10/2 (Teater) 14/4 (Långfredag).  

Avslutning 28/4  
 

Småbarnsramsor. Fredagar 9.30 

Vi rimmar och ramsar och läser en och annan  

babyboksfavorit. Från 6 månader.  

Start 3 februari, sammanlagt 4 �llfällen.  
Anmälan +ll biblioteket! Begränsat antal platser! 

 
Babybokprat. Fredagar 9.30 

 

 

 
 
 

Bokläsning direkt +ll din baby, i liten grupp! AD  

lyssna och läsa är eD helt litet äventyr. Från 4  

månader. Start 3 mars, sammanlagt 4 �llfällen. 

Anmälan +ll biblioteket! Begränsat antal platser! 
 

Barnteater: Bockarna Bruse  
– en lekfull föreställning  

 

 
 

Hur gick det egentligen +ll när bockarna skulle  

ta sig över bron? Och varför är trollet så arg?  

En lekfull föreställning av och med Monica Ring  

och Anna Jakobsson. 

Fredag den 10 februari kl 14.00. Från 3 år.  
Hämta gra+sbiljeDer 1 vecka innan på biblioteket! 

 

Barnteater: Älskade familj  

 

 

 
 
 
Ögonblicksteatern ger en föreställning om familjer. 

Fredag den 5 maj klockan 14.00. Från 4 år.  
Hämta gra+sbiljeDer 1 vecka innan på biblioteket! 

Läseklubbar  

för barn och unga 
 

 

 

Läseklubben Zebra. Måndagar 15.00-16.00 

Ledare: Jenny Berggren 

Begränsat antal platser. OBS! Föranmälan. 
För dig i årskurs 3-4 som älskar aD läsa, prata,  

skriva, pyssla och mysa. Vi träffas fem måndagar  

på Grubbebiblioteket. Start måndag den 30 januari 

2017, och däreFer måndagarna den 13/2, 27/2, 

13/3 samt 27/3. 

 

Läseklubben Tiger. Tisdagar 15.30-16.30 

Ledare: Magnus Kronlund 

Begränsat antal platser. OBS! Föranmälan.  
För dig i årskurs 5-7 som vill träffas för aD prata 

böcker, fika och ha mysigt +llsammans. Vi träffas 

fem +sdagar på Grubbebiblioteket. Start +sdag  

den 31 januari 2017, och däreFer måndagarna  

den 14/2, 28/2, 14/3 samt 28/3. 

 

SPORTLOVSAKTIVITETER — Se separat annons! 
 

Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörelse-

hinder eller annat funk+onshinder inte själv kan 

komma +ll oss på biblioteket finns möjlighet aD få  

ta del av vår BOKEN KOMMER-verksamhet. Ring oss 

för mer informa+on. 
 

Låna en bokcirkelkasse 
Vi har bokcirkelkassar +ll utlån. Passar för dig som är 

med i en bokcirkel eller som vill starta en. Låt dig 

inspireras! Bokcirkelkassarna kan lånas i åDa veckor 

och kan även reserveras. Det är en färdig kasse med 

åDa böcker, handledning och förfaDarpresenta+on. 

 

Boka en bibliotekarie 
Du är välkommen aD boka +d på för aD i lugn och ro 

få personlig hjälp med aD t ex söka i bibliotekskata-

logen, komma igång med e-böcker eller använda 

bibliotekets databaser 



Öppet hus 

 

 
Söndag 22/1 klockan 13.00Söndag 22/1 klockan 13.00Söndag 22/1 klockan 13.00Söndag 22/1 klockan 13.00----16.0016.0016.0016.00    

Vi får lyssna +ll beräDelser om aD korsa gränser  

och behovet av frihet. Vi möts, minglar och har  

roligt. Programmet passar lika bra för den som  

inte har svenska som modersmål. 

13.00  Christer Olsson, ornitolog, beräDar  

  om fåglar som stannar och som flyDar.  

13.00-16.00  Sagoläsning och fågelpyssel  

14.30   Serietecknarverkstad med serie- 

  tecknaren och konstnären Hanna  

  Lundin Tistelö  

14.30   Musik med Viritys – franska valser,  

  finsk tango och romsk musik.  

Alla är välkomna! Fika och fri entré! 

 

E+ermiddagsprogram 

Onsdag 1/2, klockan 15.00Onsdag 1/2, klockan 15.00Onsdag 1/2, klockan 15.00Onsdag 1/2, klockan 15.00    

Sluta aldrig gå: från gatan i Sao Paulo  
�ll Vindeln i Norrland  

Chris�na Rickardsson beräDar om aD överleva, om 

hur viD skilda världar har format henne och hur hon 

har kämpat för aD få ihop sina två jag.  

Medarrangör: ABF 

Entré 30:- 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onsdag 8/2, klockan 15.00Onsdag 8/2, klockan 15.00Onsdag 8/2, klockan 15.00Onsdag 8/2, klockan 15.00    

Swede Hollow  

"Swede Hollow" är en ravin miD i St Paul, Minne-

sota. Idag är den öde. Men vid sekelskiFet 1800-

1900 bodde mer än tusen svenskar i en slum som 

stadens myndigheter beskrevs som eD pesthål.  

Ola Larsmo beräDar om svenska utvandrare i USA.  

Medarrangör: Studieförbundet Bilda 

Entré 30:- 

    

Onsdag 15/2, klockan 15.00Onsdag 15/2, klockan 15.00Onsdag 15/2, klockan 15.00Onsdag 15/2, klockan 15.00    

Om finska flyk�ngbarn  

Lassi Fordell beräDar historien bakom sin  

egen unika beräDelse. Medarrangör: ABF 

Entré 30:- 
 

Onsdag 22/2, klockan 15.00Onsdag 22/2, klockan 15.00Onsdag 22/2, klockan 15.00Onsdag 22/2, klockan 15.00    

Iskall  

Thomas Distler beräDar om fiskare, säljägare,  

forskare, sjöfolk och andra i Kvarken som besiDer 

ovärderliga kunskaper om denna istäckta värld.  

Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan 

Entré 30:- 

 

 

 

 

 

 
 

Onsdag 8/3, klockan 15.00Onsdag 8/3, klockan 15.00Onsdag 8/3, klockan 15.00Onsdag 8/3, klockan 15.00    

Ord & bild hos Edith Södergran   

LiDeraturvetare Jenny Jarlsdo�er Wikström  
beräDar och visar fotografier. 

Medarrangör: Folkuniversitetet 

Entré 30:- 
 

Onsdag 15/3, klockan 18.00 Onsdag 15/3, klockan 18.00 Onsdag 15/3, klockan 18.00 Onsdag 15/3, klockan 18.00 (obs 1den!)(obs 1den!)(obs 1den!)(obs 1den!)    

Möt megasuccébarnboksförfa�aren  
Mar�n Widmark!  

ED unikt +llfälle för dig som är förälder eller  

pedagog aD bli inspirerad och mo+verad +ll läsning 

med dina barn. Fri entré, men gra+sbiljeD behöver 

bokas på Grubbebiblioteket från den 1 mars 2017.  

OBS! Begränsat antal platser! Medarrangör: ABF 

 

 

 

 
 

Onsdag 29/3, klockan 15.00Onsdag 29/3, klockan 15.00Onsdag 29/3, klockan 15.00Onsdag 29/3, klockan 15.00    

På känsliga fotsulor 

Birgi�a Ulfsson, regissör och skådespelare,  

beräDar och läser poesi.  
Medarrangör: Studieförbundet Bilda 

Entré 30:- 

Bokcirklar 
Öppen bokcirkel. Torsdagar 15.00 

 

 

 

Ledare: Ulla Lind Johansson  

och Anna Lena Brännström 

Öppen grupp, ingen föranmälan.  
Kom en eller flera gånger.  

26/1  Där vägarna möts av Tommi Kinnunen  

23/2  Kris+n LavransdoDer ”Kransen”  

 av Sigrid Undset 

30/3  KaTapaviljongen av Tony Samuelsson 

27/4  TidsklyFan av JeaneDe Winterson   

Medarrangör ABF 
 

Nordiska förfa�are. Tisdagar 15.00 

 

 

 

Ledare: Magnus Kronlund  

Öppen grupp, ingen föranmälan.  
Kom en eller flera gånger. 

7/2  Högt bland Saarijärvis moar av Väinö Linna  

7/3  Underbarn av Roy Jacobsen 

4/4  Vi, de drunknade av Carsten Jensen 

2/5  KaTapaviljongen av Tony Samuelsson  

Medarrangör ABF 

 

Finland i våra hjärtan. Måndagar 15.00 

Ledare: Kaarina Honkanen. Föranmälan.  
6/2  Silja av F.E Sillanpää 

6/3  Laudatur av Peter Sandström  

10/4  Lola upp och ner av Monika Fagerholm  

15/5  I långa loppet av Miika Nousiainen  
Medarrangör Bilda 

 

Tisdagscirkeln. Tisdagar 15.00 

Ledare: Gun-Inger Ericson. Föranmälan.  
17/1     Masja av Carola Hansson – första halvan 

21/2 Masja av Carola Hansson – andra halvan 

28/3 Högt bland Saarijärvis moar  av Väinö Linna 

 – första halvan 

25/4 Högt bland Saarijärvis moar  av Väinö Linna  

 – andra halvan 

Medarrangör ABF 

Språkcaféer 
    

    
    

    

    

Tisdagar klockan 18.00Tisdagar klockan 18.00Tisdagar klockan 18.00Tisdagar klockan 18.00----19.3019.3019.3019.30    

Bor du i Umeå med omnejd och vill träffa nya  

människor i din närhet? Lära dig något nyD?  

Dela erfarenheter? Tycker du om fika? Då kan  

deDa vara något för dig!  

Språkcaféet är en mötesplats med möjlighet +ll  

möten mellan personer som är nya i Sverige och  

personer som är etablerade i Sverige. ED +llfälle  

för den som tränar på det svenska språket aD öva, 

eD ställe aD träffa nya bekantskaper och vänner  

och så klart aD fika - alldeles gra+s!  

Språkcafé ordnas varje +sdag kväll med start den 14 

februari 2017 och med avslutning den 30 maj 2017 

och med uppehåll för sport- och påsklov. 

Medarrangör: IM 

Fri entré och fika! 

 

Tekniktorsdagar 
    

    

    
Torsdagar klockan 15.00Torsdagar klockan 15.00Torsdagar klockan 15.00Torsdagar klockan 15.00----16.0016.0016.0016.00    

23/3  Genomgång och visning av nya  

 Minabibliotek.se: användarkonto, e-böcker,  

 databaser med mera. (Annika Eriksson) 

6/4  Digital delak+ghet och MIK – Introduk+on 

 Vi diskuterar digital delak+ghet och begreppet  

 MIK (Medie- och informa+onskompetens)  

 och varför det är vik+gt för oss medborgare  

 aD vara digitalt kompetenta i dagens  

 samhälle. (Annika Eriksson) 

20/4 Källkri+k på nätet – En föreläsning för dig 

 som vill kunna navigera på Internet med 

 större självförtroende 

 Under denna kurs +Dar vi på hur Internet  

 ser ut idag, varför det ser ut på deDa vis och  

 speciellt vik+ga saker du bör tänka på.  

 (Jon Fällström) 


