
Öppettider 
Måndag  11 - 20  

Tisdag  11 - 17 

Onsdag  11 - 20  

Torsdag  11 - 17  

Fredag  11 - 17  

Särskilda öppettider gäller inför storhelger och 
under sommaren. 

Tegsbiblioteket 

Bryggargatan 48 
090 - 16 53 32 
tegsbiblioteket@umea.se              
www.minabibliotek.se/teg 
www.facebook.com/tegsbiblioteket 

Tegsbiblioteket 

Program 

Hösten 2018 

Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörel-
sehinder eller annat funktionshinder inte själv kan 
komma till oss på biblioteket finns möjlighet att få 
ta del av vår BOKEN KOMMER-verksamhet.  

Låna en bokcirkelkasse 
Bokcirkelkassarna innehåller 8 böcker, en hand-
ledning och en författarpresentation. Mer inform-
ation om olika titlar finns på minabibliotek.se. 
Kassarna kan reserveras. 

Egen nedladdning 
Har du svårigheter att läsa tryckt text kan du ha 
rätt till egen nedladdning av talböcker via Legi-
mus.se som drivs av Myndigheten för tillgängliga 
medier, MTM. 

Boka en bibliotekarie 
Boka tid med en bibliotekarie om du till exempel 
vill komma igång med e-böcker och e-ljudböcker, 
skapa ett konto på minabibliotek.se och lära dig 
vad du kan använda det till eller lära dig att söka i 
databaserna. 

 

mailto:grubbebiblioteket@umea.se
http://www.minabibliotek.se/
http://www.facebook.com/tegsbiblioteket
https://www.google.com/maps?q=@63.8188049,20.235531


Bokklubben 
Onsdagar klockan 15.00 - 16.00 

Start 5 september 

Går du i åk 3, 4 

eller 5 och gil-

lar att prata böcker, fika och pyssla? Gå med i 

Bokklubben! Anmälan till biblioteket. 

Samisk sagostund 
Fredag 7 september klockan 10.00  
Lyssna på sa-

gor på våra 

samiska språk. Sagorna läses också på 

svenska. Från ca 3 år. 

Läslovet v. 44 
Monstervandring 

Tisdag 30 oktober  
Klockan 10.00 - 12.00 
Kom på spännande monster-

vandring med pyssel och mingel. För dig mel-

lan 6 och 12 år. Anmälan till biblioteket. 

Harry Potter-dag 

Onsdag 31 oktober  
Klockan 10.00 - 12.00 

Kom och pyssla och 

skapa Harry Potter-prylar. För dig  mellan  6 

och 12 år. Anmälan till biblioteket.  

 

Babystunder 
Fredagar klockan 10.00 
Start 9 november 

Sång, ramsor och sagor för de 

minsta. Biblioteket bjuder på 

fika. Sammanlagt  4 tillfällen.                     

Luciababystund 
Torsdag 13 
december 
klockan 
10.00 - 11.00 

Julsånger, julramsor och julsagor för de 

minsta. I samarbete med Tegs familjecentral. 

Vi bjuder på fika. 

 
Barnteater 
Stjärnpojken 

Fredag 28 september klockan 10.00 
Hur gör man för att få tag 

på en egen stjärna?  Med 

Lisa och Eva Lestander från 

vokalgruppen Kraja. Fritt 

efter boken Stjärnpojken av 

Jennie Elevall. 3-6 år. Längd: 

ca 35 min. Anmälan till 

biblioteket.  

 

Mille och den 
stora stormen 

Fredag 19 oktober  
Klockan 10.00 

Föreställningen är en  

duett som bygger på idéer om förändring och ut-

veckling - om att flyga och att landa – om att våga 

allt man vill… Med och av Anna Jakobsson och 

Monica Ring. Från 4 år. Längd 25 min. Anmälan 

till biblioteket. 

Rytmikresan –  
ett musikaliskt 
upptåg på väg! 

Måndag 29 oktober 
klockan 10.00 

Vi reser iväg och hittar till slut det vi söker med 

hjälp av en kompis som vet allt. Barnen får vara 

med och trumma, ramsa, sjunga och röra sig. På 

ett lekfullt sätt presenteras fiol, gitarr, trumma, 

munspel, skrammelinstrument och en flöjt. Med 

Ulrika Karlsson. 3-6 år. Längd: 25 minuter. 

Anmälan till biblioteket.  

Snöflingor—
dansworkshop 
Fredag 7 december  
Klockan 10.00 
Här får du virvla runt till Vivaldis "Vinter"! Sträcka 

och böja, singla sakta och storma fram! Med Ul-

rika Karlsson. Från: 4 år. Längd: 25 min. Anmälan 

till biblioteket.  


