
läsecirkel?  skolan.  

Om du inte får plats i eller inte hittar en läsecirkel som du 

vill vara med i är du välkommen att starta en egen. 

Biblioteket hjälper till med lokal, marknadsföring i våra 

egna kanaler och inlån av böcker.   

Saknar du något i  

Minabibliotek.se 

   
  

Boken kommer  

För dig som på grund av långvarig sjukdom,  
rörelsehinder eller annat funktionshinder inte själv 
kan komma till oss på biblioteket finns möjlighet 
att få ta del av vår BOKEN KOMMERverksamhet.   

Vill du starta en  

Öppettider  

Måndag   10 - 20   

Tisdag   10 - 16   

Onsdag   10 - 18   

Torsdag   10 - 16   

Fredag   13 - 16   

Hitta till oss  

Biblioteket ligger i anslutning till Bräntbergs- 

Mariehems- 

biblioteket  

Program våren 2018  

biblioteket?  

Du är välkommen att lämna förslag på vilka 
böcker, filmer och annat vi ska köpa in till 
biblioteket, vilka program vi ska arrangera och 
annat som du tycker saknas i biblioteket.   

Mariehemsbiblioteket  
Törnskatevägen 18 090-16 55 98 
mariehemsbiblioteket@umea.se 
www.minabibliotek.se/mariehem  

Mariehemsbiblioteket  
Törnskatevägen 18 090-16 
55 98  
mariehemsbiblioteket@umea.se  



Skivor till kaffet   

Onsdag 21 februari  15:00-16:00  

Gamla godingar och festivalminnen.   

Bengt Lidström, f.d kulturchef och 
festivaldirektör berättar  och plockar ur sitt 
skivförråd.  
Biblioteket ger boktips och bjuder på fika. 
Välkomna!   

  

Fredagsmys med Carina  
  

Fredagar kl 14:00 Start 12  Januari  

Sagostund på biblioteket. Vi läser sagor, ramsar 

och sjunger sånger tillsammans. Från 2 år.  

Vill du ta med egen frukt eller fika går det bra.   

  

  

 

  
  

Barnteater  

Var är mamma? Föreställning med  

dockteatern Månstjärnan för de allra 

minsta om identitet och vänskap.  Fredag 9 

februari kl 14:00  

Åldersgrupp 2-5 år   

En dag flyter ett stort ägg upp på stranden. Vad 

finns i ägget? Det undrar de nyfikna djuren som 

undersöker  det. Att hitta  en vän i ett nytt land 

är inte alltid så lätt, men rädslan för det okända 

kan övervinnas om man bara ser varandra. 
Biljetter finns att hämta på biblioteket från 26 

januari.  

 

Digital första hjälp   
 För vuxna.  Onsdag 21 

mars 14:00-16:00   

• Här får du svar på frågor som: Vad är 
en läsplatta? Hur söker jag på 
internet? Hur lånar man en e-bok?   

• Vi visar bibliotekets katalog och 
webbsida   

    

Dansföreställning  

Sagodans— dansa en saga!   

Balettakademin Umeå  

Fredag 20 april kl 14:00  

Åldersgrupp 3-6 år  

Vi dansar med utgångpunkt från boken 

”Solägget” av Elsa Beskow. Barnen får stifta 

bekantskap med skogens olika djur och 

årstidsväxlingar. Välkommen att kliva in i 

sagovärlden tillsammans med oss. Biljetter finns 

att hämta på biblioteket från 6 april.   

 



Bibliotekets nyhetsbrev  
Vi skickar ut ett nyhetsbrev en gång i månaden 

med tips på nya böcker och filmer. Meddela oss 

om du vill ha nyhetsbrevet.  

  


