
Ålidhemsbiblioteket 
Program hösten 2017 

Öppettider 
Måndag   10–20 

Tisdag   10–20 

Onsdag   10–20 

Torsdag   10–17 

Fredag   11–17 

Lördag   stängt 

Söndag (1/10-25/3)  12–16 
 

 
Särskilda öppettider gäller inför storhelger, 

särskilda helgdagar, skollov och under sommaren. 
 

www.minabibliotek.se/alidhem 

Mötesplatser 
 

Bokcirkel på lätt svenska  
Onsdagar klockan 18.00–19.30, Sagorummet.  
Första träffen är fredag 13 oktober. För dig som vill 
lära dig mer svenska. 
 

Integrationsfika 

En söndag i månaden  
Vän i Umeå bjuder på fika på Café Torget. Välkom-
men att  lära känna nya människor, både nysvens-
kar och gamla svenskar. Söndag klockan 14–16 den 
24/9, 22 /10, 12 /11 och 10/12.  
 

Talböcker 
Du som har en läsnedsättning eller på annat sätt 
har svårt för att läsa tryckta böcker kan låna tal-
böcker som laddas ned direkt till din egen dator, 
mobil eller surfplatta. Kontakta biblioteket och 
boka tid för genomgång.  
 

Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörelse-
hinder eller annat handikapp inte själv kan komma 
till oss på biblioteket, finns möjlighet att få ta del av 
vår BOKEN KOMMER-verksamhet.  
Kontakta biblioteket för mer information. 
 

 

Hitta till oss 
Busslinje 8. Hållplats: Ålidhems Centrum  
Biblioteket ligger i Ålidhems Kultur– och Resurs-
centrum. 

Lärarstråket 1 
907 32 Umeå 

tel 090-16 48 98 

alidhemsbiblioteket@umea.se 

www.minabibliotek.se/alidhem 



Program 
 

Slaget om Dungen 

Måndag 4 september klockan 18.30  
Invigning av utställningen ”Slaget om Dungen” med 
Veronica Karlsson, Västerbottens museum. Frilans-
journalisten och fotografen Benny Karlsson talar 
om ”Tre svarta dagar i april. Slaget om Dungen på 
Ålidhem 1977”. Medarr. Västerbottens museum. 
 

Öppet hus Kultur- och resurscentrum 

Lördag 9 september klockan 12–16  
Marknad, mat och fika på Torget, datorspel på fri-
tidsgården, och en massa annat roligt! 
 

Samtalscafé om Ålidhemsaktioner 

Lördag 9 september klockan 14 
Öppet samtalscafé om Ålidhemsaktioner genom 
åren.  Nuvarande och f.d Ålidhemsborna Wiveca 
Ulander och Hervor Björne gör nedslag i viktiga 
händelser i Ålidhems historia. Medarr. ABF. 
 

Framtidens delningstjänster 

Tisdag 19 september klockan 17–20  
Vad kan du tänka dig att låna och dela med andra? 
Välkommen på en verkstad om framtidens del-
ningstjänster på Ålidhem! Tipsa oss om vilka del-
ningstjänster som redan finns och vilka du vill ha i 
framtiden. Vi bjuder på inspirerande föreläsning, 
trevliga samtal och kaffe!  Representanter från pro-
jektet "Hållbar konsumtion” finns på plats.  

 

Stadsvandring 

Söndag 1 oktober klockan 13  
Stadsvandring med byggnadsantikvarie Maria Löf-
gren, Västerbottens museum. Samling i bibliotekets 
entré. Kom i tid! Ingen anmälan och fri entré. Me-
darr. Västerbottens museum. 
 

Luciafirande 

Söndag 10 december klockan 14  
Luciafirande på Café Torget . Medarr. Vän i Umeå. 

 

Utställningar 

Fotoutställning ”Slaget om Dungen” 

September  
Fotografier från Västerbottens museums fotoarkiv. 
 

Fotoutställning ”Äventyr med Lego” 

Oktober  
Av Victoria Flumé.  
 

 

Fotoutställning ”Nya tider” 

November  
Umeå fotoklubb. Fair Trade-varor i montern. 
 

Konstutställning ”Pärlemor”   
December  
Av Helén Burstedt. 

 

Program för barn och unga 
 

Sagostund under öppet hus 

Lördag 9 september klockan 12.30  
Sagostund för alla barn under Öppet Hus-dagen. 
 

Skapa collage med Minimus 

Söndag 10 september klockan 12–16 
Västerbottens museums barnverksamhet Minimus 
bjuder in alla barn. Vad är bäst med Ålidhem? Var 
med och skapa ett collage. 
 

Teaterföreställningen ”Älskade familj” 

Söndag 8 oktober klockan 14 
”Älskade familj” en normkreativ föreställning med 
Ögonblicksteatern. För barn från 4 år. Gratisbiljett 
hämtas på Ålidhemsbiblioteket från 2 oktober. 
 

Yoga som en superhjälte 

Söndag 12 november klockan 14 
Hur yogar Supermannen, WonderWoman och Spi-
derman? Yoga för barn 4-6 år med Maria Engström.  
Gratisbiljetter hämtas på Ålidhemsbiblioteket från 
6 november. 
 

Sagostund på svenska och andra språk 

Onsdagar kl. 9.30–10.00  med start onsdag 20/9  
Varje onsdag läser vi sagor på svenska. Vissa ons-
dagar läser vi även på andra språk. För barn från 3 
år, men även yngre barn är välkomna. OBS! Ingen 
sagostund onsdag 1/11.  

20/9 - Arabiska  
18/10 - Kinesiska  
22/11 - Somaliska  
29/11 - Tigrinja  
6/12 - Finska   

 

Lovprogram 

30 oktober-5 november.  
Läslov med skapande och läsning. Mer information 
kommer på Minabibliotek.se. 

 


