
Öppe�der 
Måndag  11 - 20  

Tisdag  11 - 20  

Onsdag  11 - 20  

Torsdag  11 - 17  

Fredag  11 - 17  

MER-ÖPPET ALLA DAGAR 6 - 22 
Införs under hösten 2017! 
 
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  

GrubbeGrubbeGrubbeGrubbe----    

biblioteketbiblioteketbiblioteketbiblioteket    
Program och utställningar 

Hösten 2017 

 

 

 

Ny" golvNy" golvNy" golvNy" golv    

Ny" programrumNy" programrumNy" programrumNy" programrum    

Ny ungdomsavdelningNy ungdomsavdelningNy ungdomsavdelningNy ungdomsavdelning    

Ny barnavdelningNy barnavdelningNy barnavdelningNy barnavdelning    

Ny utställningsväggNy utställningsväggNy utställningsväggNy utställningsvägg    

Nya möblerNya möblerNya möblerNya möbler    

Ny bokhylleskyltningNy bokhylleskyltningNy bokhylleskyltningNy bokhylleskyltning    

Ny bokhyllebelysningNy bokhyllebelysningNy bokhyllebelysningNy bokhyllebelysning    

Snart merSnart merSnart merSnart mer----öppetöppetöppetöppet    

Och en massa nya böcker!Och en massa nya böcker!Och en massa nya böcker!Och en massa nya böcker!    

Boka en bibliotekarie 
Du är välkommen a3 boka +d på för a3 i lugn och ro 
få personlig hjälp med a3 t ex söka i bibliotekskata-

logen, komma igång med e-böcker eller använda 

bibliotekets databaser. 

 

Utställningar 
28/8 – 29/9  Stygn som bär av Charlo3a Berggren 

2/10 – 27/10  Barnboksillustra+oner  

 av Elisabeth Widmark 

30/10 – 24/11  Målningar av Leif Granheim 

27/11 – 29/12 Bälten och väskor i skinn  

 av Ann Salomonson 

Barnkulturprogram 

Sagoklubben fredagsmys. Fredagar 14.00 

Välkomna alla gamla och nya sagostundsbarn! Vi 

läser och berä3ar sagor, sjunger och ramsar. Fyll 

di3 eget sagokort med sagostjärnor! Från 3 år. 
E?eråt finns möjlighet a3 köpa fika: barn 10:-, 

vuxna 20:-. Start 6 oktober. Ingen föranmälan!  
OBS! Ingen sagostund 3/11 (Teater istället).  

Avslutning 8 december.  
 

Småbarnsramsor. Fredagar 9.30 

Vi rimmar och ramsar och läser en och annan  
babyboksfavorit. Från 6 månader.  

Start 6 oktober, sammanlagt 4 "llfällen.  
Anmälan +ll biblioteket! Begränsat antal platser! 

 
Babybokprat. Fredagar 9.30 

 

 

 
 
 

Bokläsning direkt +ll din baby, i liten grupp! A3  

lyssna och läsa är e3 helt litet äventyr. Från 4  

månader.  

Start 10 november, sammanlagt 4 "llfällen.  

Anmälan +ll biblioteket! Begränsat antal platser! 
 

Barnteater: Var är mamma 

 

 

 

 

 

 

 

 
En pjäs för de allra minsta om iden+tet och vänskap 

med Dockteater Månstjärnan. En dag flyter e3 stort 

ägg upp på stranden. Det har färdats lång väg och 

guppat omkring på havet. A3 hi3a en vän i e3 ny3 

land är inte all+d så lä3. 

Fredag den 22 september klockan 14.00. Från 2 år.  
Hämta gra+sbilje3er 1 vecka innan på biblioteket! 

 

Barnteater: Resan "ll Dalen – En soloberä3else 

Föreställning med musikaliska inslag 

Farmor bor ensam uppe i bergen, men när maten 

tar slut måste hon ta sig ner +ll Dalen. Men runt 

Dalen har någon byggt en mur och vem som helst 
får inte längre komma in. 

Fredag den 3 november klockan 14.00. Från 3 år. 
Hämta gra+sbilje3er 1 vecka innan på biblioteket! 

För barn och unga 
Bokhyllehäng. Måndagar 15.00-16.00 

Drop in. Ingen föranmälan 
För dig i årskurs 3-4. Kom +ll biblioteket och läs, 

skriv, pyssla, prata böcker och få bok+ps. 

Höstens teman:  

25/9: Bokomslag 
9/10: Bokrecept 

23/10: Poesi 

6/11: Tecknade serier 

20/11: Dagböcker 

4/12: Deckare 

 

Läseklubben Tiger. Tisdagar 15.30-16.30 

Ledare: Jenny Berggren 

Begränsat antal platser. OBS! Föranmälan.  
För dig i årskurs 5-6 som vill träffas för a3 prata 

böcker, fika och ha mysigt +llsammans.  

Vi träffas fem "sdagar på Grubbebiblioteket.  
Start "sdag 10 oktober och däre?er +sdagarna  

den 24/10, 7/11, 21/11 samt 5/12. 
 

Höstlovsak"viteter — Se separat annons! 
 

Mer-öppet 
Snart kan du som är minst 18 år få +llgång +ll  

biblioteket alla dagar klockan 6.00-22.00. Prata  

med personalen så ak+verar vi di3 lånekort! 
 

Ny" programrum 
Vi har e3 ny3 programrum som går a3 boka för 

egna ak+viteter på kvälls+d klockan 17.00-22.00. 

 

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 a3 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 å3a veckor 

och kan även reserveras. Det är en färdig kasse med 

å3a böcker, handledning och förfa3arpresenta+on. 

NYHET! 

NYHET! 

NYHET! 

NYHET! 
NYHET! 



Återinvigningsfest! 

 

 
Söndag 22/10 klockan 12.30Söndag 22/10 klockan 12.30Söndag 22/10 klockan 12.30Söndag 22/10 klockan 12.30----16.0016.0016.0016.00    

Grubbebiblioteket har genomgå3 en total make 
over: vi har få3 ny3 golv, ny3 programrum och  

ny färg på väggarna. De3a vill vi fira med en åter-

invigningsfest. 

13 – 14 Greger O3osson berä3ar nya och gamla  

 skrönor om vi3ra och bäran och allt sånt  

 roligt och skrämmande. Passar även barn.  

14 – 16 Gör egna pins. Passar även vuxna. 

14 – 16 Fem-kamp i biblioteket! 

Cider och snacks. Alla är välkomna! Fri entré! 

Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan 

 

E4ermiddagsprogram 

Onsdag 20/9, klockan 15.00Onsdag 20/9, klockan 15.00Onsdag 20/9, klockan 15.00Onsdag 20/9, klockan 15.00    

 

 

 

 

    

Stockholm, städerna och RESTEN 

Arne Müller, journalist, om hur stora delar  

av Sverige töms på service och människor.  

Medarrangör: ABF. Entré 40:- 
 

Onsdag 4/10, klockan 15.00Onsdag 4/10, klockan 15.00Onsdag 4/10, klockan 15.00Onsdag 4/10, klockan 15.00    

 

 

 

 

 

Så här upphör världen 

Philip Teir, förfa3are och journalist, +digare kultur-

chef på Hufvudstadsbladet och skribent för Dagens 

Nyheter, berä3ar om sin senaste roman.  

Medarrangör: Studieförbundet Bilda. Entré 40:- 

Onsdag 11/10, klockan 15.00Onsdag 11/10, klockan 15.00Onsdag 11/10, klockan 15.00Onsdag 11/10, klockan 15.00    

 

 

 

 

 

 

Västerbo en läser 

Sverker Olofsson berä3ar om läsning i allmänhet 

och Ängeln i posthuset i synnerhet. Förfa3aren 

Anita Salomonsson kommer också a3 delta.   

Medarrangör: ABF. Entré 40:- 
 

Onsdag 25/10, klockan 15.00Onsdag 25/10, klockan 15.00Onsdag 25/10, klockan 15.00Onsdag 25/10, klockan 15.00    

 

 

 

 

 

 

Maja Beskow – det gömda arkivet.  
Om hemlighållen passion. 

Karin Holmberg, arkivarie på Folkrörelsearkivet,  

berä3ar om en lärare, amatörfotograf och Umeå-

profil. Medarrangör: Folkuniversitetet. Entré 40:- 
 

Onsdag 1/11, klockan 15.00Onsdag 1/11, klockan 15.00Onsdag 1/11, klockan 15.00Onsdag 1/11, klockan 15.00    

 

 

 

 

    

 

Händig man sökes 

Jöns Hellsing romandebuterar med en bok om den 

skotska by han ärvt. Han var 28 år när han första 

gången besökte ön som hans pappa pratat så  
mycket om. Lennart Hellsing dog 2015, men hann 

läsa boken. ”Sko3land var det vi snackade om.”  

Medarrangör: ABF. Entré 40:- 

 

Bilje3er +ll våra arrangemang förbokas via e-post 

eller telefon, eller köpes på plats i biblioteket före 

eller i anslutning +ll respek+ve arrangemang. 

Onsdag 8/11, klockan 15.00Onsdag 8/11, klockan 15.00Onsdag 8/11, klockan 15.00Onsdag 8/11, klockan 15.00    

 

 

 

 

 

 

Till min allra bästa vän  

Hon har kallats för en svensk Ferrante. Förfa3aren 

Maria Hamberg har skrivit en djupt rörande historia, 

som utmärks av en oemotståndlig kombina+on av 

nostalgiskt skimmer och brännande aktualitet.  

Medarrangör: ABF. Entré 40:- 
 

Onsdag 22/11, klockan 15.00 Onsdag 22/11, klockan 15.00 Onsdag 22/11, klockan 15.00 Onsdag 22/11, klockan 15.00     

 

 

 

 

    

 

Bland akaciornas skuggor –  
Möten på de afrikanska savannerna 

Fotografen och förfa3aren Brutus Östling tar oss 

med på en resa bortom klichéernas värld. När den 

livsmiljö, de afrikanska savannerna, som en gång i 

människans gryning utgjorde hennes vardagsrum 

och de djur som hon då levde i närhet +ll håller på 

a3 försvinna, måste vi fråga: Finns det e3 sen? Det 

menar Brutus Östling, men det kräver insatser snart. 

Medarrangör: ABF. Entré 40:-  
 

Onsdag 6/12, klockan 15.00Onsdag 6/12, klockan 15.00Onsdag 6/12, klockan 15.00Onsdag 6/12, klockan 15.00    

 

 

 

 

    

 

Om livets mening 

Merete Mazzarella om sin senaste bok. De största 

frågorna som berör var och en av oss.  
Medarrangör: Studieförbundet Bilda. Entré 40:- 

 

 

Tekniktorsdagar 
Torsdagar klockan 13.00-14.00 

Drop-in mellan kl 13.00-14.00 varje +llfälle,  

följande datum: 

14 september 16 november 
28 september 30 november 

19 oktober  14 december 

2 november   

Vi hjälper dig a3 komma igång med, eller svarar på 

frågor om, digital teknik, internet, datorer, mobil-

telefoner och surfpla3or. 

Vi vänder oss särskilt +ll dig som känner dig osäker 

eller har svårt med den nya tekniken, och +ll dig som 

vill lära dig något ny3. 

Välkommen! 
 

Bokcirklar 
Öppen bokcirkel. Torsdagar 15.00 

Ledare: Ulla Lind Johansson  

och Anna Lena Brännström. Öppen grupp, 
ingen föranmälan. Kom en eller flera gånger.  

24/8  Romanen om Olof del 1: Nu var det 1914 och  

 Del 2: Här har du di3 liv av Eyvind Johnson 

28/9  Ljuset av Torgny Lindgren 

26/10 Tjärdalen av Sara Lidman 

30/11  Bli som folk av S+na Stoor   
Medarrangör: ABF 

 

 

 

 

 
 

 

Finland i våra hjärtan. Måndagar 15.00 

Ledare: Kaarina Honkanen. Föranmälan.  
2/10  Så här upphör världen av Philip Teir  

30/10 Vill inte minnas av Elina Hirvonen  

27/11 Om livets mening av Merete Mazzarella 

18/12 Kolibri av Ka+ Hiekkapelto  

Medarrangör: Bilda 

 

Tisdagscirkeln. Tisdagar 15.00 

Ledare: Gun-Inger Ericson. Föranmälan.  
12/9 Väggen av Marlene Haushofer 

10/10  Berä3else om e3 äktenskap  

 av Geir Gulliksen 

14/11 Underbarn av Roy Jacobsen 

12/12  Ängeln i posthuset av Anita Salomonson 

Medarrangör: ABF 


