
Välkommen till minabibliotek.se 
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen för 
Umeåregionens bibliotek. 
Här kan du: 

• Bli inspirerad av intressanta tips och artiklar 

• Se vilka arrangemang biblioteken anordnar 

• Se bibliotekens öppettider 

• Söka efter böcker, musik, filmer och andra media som 
finns på biblioteken 

• Ha koll på dina egna lån, reservera böcker och göra 
omlån 

• Ladda hem e-böcker för lån 

• Boka datorer i biblioteken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTEKETS NYHETSBREV 
Vi skickar ut ett nyhetsbrev en gång i månaden med tips på nya 
böcker samt vilka arrangemang och utställningar som är på gång. 
Kom in på biblioteket eller skicka e-post till oss och meddela att 
du vill ha nyhetsbrevet.  
 
TALBÖCKER 
Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker som laddas ned 
direkt till din egen dator, surfplatta eller mobil. Kontakta 
biblioteket för att boka tid för genomgång.  
 
 
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 KOMMER-verksamhet. 
Ring för mer information Holmsund: 090-16 35 86 och Obbola: 
090-16 35 88 

 
 
HOLMSUNDS BIBLIOTEK 
Frejavägen 17, tel 090-16 35 86 
e-post: holmsundsbiblioteket@umea.se 
 
måndag, tisdag, torsdag 10.00–20.00 
onsdag, fredag 10.00–17.00 
söndag (oktober-mars) 12.00–15.00 

 
OBBOLA BIBLIOTEK 
Södra Obbolavägen 11, tel 090-16 35 88 
e-post: obbolabiblioteket@umea.se 
 
måndag, onsdag     10.00–13.00, 15.00–19.00 
tisdag, torsdag 10.00–16.00 
vid skollov är biblioteket endast kvällsöppet 

 
HOLMSUND-OBBOLA KULTURFÖRENING 
http://skargardskultur.net 

 
 

 
 
 
 
 

 

Kultur- 

program 
 

Holmsund-Obbola 
Hösten 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

På minabibliotek.se finns aktuell information om våra 
program. Besök oss även på Facebook. 
www.facebook.com/holmsundsbiblioteket 

 

mailto:biblioteket.holmsund@umea.se
mailto:biblioteket.obbola@umea.se
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GUIDAD VANDRING I HOLMSUND 
Ett tillfälle för nyinflyttade och 
etablerade Holmsundbor att 
träffas och tillsammans få veta 
mer om Holmsunds historia 

tillsammans med guide Sven Hanell. Räkna med en trevlig kväll 
tillsammans. Kläder efter väder. Biblioteket bjuder på kaffe och 
te samt visar Västerbottensamlingen på biblioteket efter denna 
intressanta kulturhistoriska vandring. Tisdag 4 september kl 
18.00, samling vid Mäster Erik/Skärgårdscaféet. Arrangemanget 
är gratis. 

 
FÖRELÄSNING - ZACHARIAS TJÄDER, 
SÄKERHETSAMORDNARE UMEÅ KOMMUN 
En föreläsning som ska öka kunskapen hos, och skapa dialog 
med invånarna i Holmsund och Obbola om den lokala riskbilden 
och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig 
kommunal verksamhet drabbas av störningar. Måndag 17 
september kl 18.00 i programrummet. Arrangemanget är gratis, 
biljetter hämtas på biblioteken i Holmsund och Obbola. 

 
BERÄTTARFÖRESTÄLLNING - VATTEN 

Denna pärla till berättelse är signerad Torgny 
Lindgren. Både allvarlig, komisk och dråplig 
om vart annat. På scen gestaltar Kaj Ahlgren 
en berättelse om dygd och flit, om högmod 
och besatthet, om natur och människa. 
Söndag 23 september kl 15.00 på Q-ben, 
Storsjöhallen. Entré 30 kr. Förköp på 

Holmsund och Obbola bibliotek.  
 

MUSIK I LÖVFÄLLNINGEN - SÅNGER VID HAVET 
Lisbeth Fors Malm, sopran Iris Ridder, 
mezzosopran och Michael Linné på piano 
framför klassiker från visa, musikal, operett 
och opera. Söndag 30 september kl 19.00. 
Holmsunds kyrka. Entré 100 kr. Förköp på 

biblioteken i Holmsund och Obbola, Öhlunds 
blommor och på salong S:Hair. Arrangör: 

Holmsund-Obbola Kulturförening i samarbete med Holmsunds 
församling. 

 
FÖRFATTARBESÖK -  ANKI EDVINSSON 

 Anki Edvinsson debuterar med den första 
delen i en planerad deckarserie som ska 
utspela sig i Umeåområdet – Lust att döda. 
Polisparet Per Berg och Charlotte von Klint 
utses till att jaga skuggor som inte syns i en 
stad lamslagen av sorg. Onsdag 24 oktober 
kl 18.00 på Holmsunds bibliotek. Entré 30 

kr. Förköp på Holmsund och Obbola bibliotek. 

Medarr: ABF 

 

TEATER - VÄRLDENS BÄSTA ALLAN 
KG Malm och Lucas Stark sjunger Allan 
Edwall. I konserten framförs Edwalls sånger, 
mustiga skrönor och satiriska 
samtidsbetraktelser, färgade av svart 
humor, visa och folkmusik. Onsdag 24 

oktober kl 19.00 på Q-ben, Storsjöhallen. Entré 150 kr. Förköp på 
biblioteken i Holmsund och Obbola, Ölunds Blommor, S:Hair och 
Holmsunds ”Spel o Kompani”, Arr: Holmsund - Obbola Kulturförening 

FÖRFATTARBESÖK - ELIN WILLOWS 

Elin Willows debutroman Inlandet undersöker 
småsamhällesmentaliteten och hur omgivningen 
kan spegla en människas inre landskap, relationen 
mellan frihet och ensamhet. Måndag 19 
november kl 18.00 på Holmsunds bibliotek. Entré 
30 kr. Förköp på Holmsund och Obbola bibliotek.  
Medarr: ABF  

 

 
MUSIKCAFÉ - ROLF LENNARTZ  

Dansbandet från Umeå som bildades 
1965. Ett band som spelade lite mer 
modern dansmusik, och som hade sina 
spelningar runt om i Norrland ända ner 
till Stockholm. Rolf Lennartz hade även 
en hängiven publik i finska Österbotten 

där de sålde mest skivor. Lördag 10 november på Q-ben, 
Storsjöhallen. Entré 100 kr. Tid meddelas senare. Arrangör: 
Holmsund- Obbola Kulturförening 

 

JULMARKNAD 
Vi fyller huset med julmarknad och 
myser innan jul. Biblioteket ordnar 
sagoläsning, pyssel och tipsrunda.  
Söndag 16 december kl. 12.00–15.00 
på Trion i Holmsund. Arr: Storsjöhallen 
och Holmsunds bibliotek.  

Vill du boka bord? Maila bia.wennberg@umea.se 

 
HANTVERKSJUNTA 

Vana som ovana handarbetare är 
välkomna och vi hjälper och inspirerar 
varandra. Ta med eget fika, eller köp i 
valfri närliggande café. Vi samarbetar 
med ABF och kommer under våren att 
erbjuda workshops med 

handarbetstema. Ingen föranmälan, du är välkommen även om 
du bara kan vara med vid något enstaka tillfälle. Torsdagar, 
ojämna veckor kl 18.00 - 19.45. Start den 30 augusti på 
Holmsunds bibliotek. Medarr: ABF 
 
LÄXHJÄLP 

Under höstterminen erbjuder 
Holmsunds bibliotek i 
samarbete med pedagog 
Gunilla några tillfällen med 

läxhjälp. För dig som behöver hjälp med ämnen på grundskole- 
och gymnasienivå. Ingen föranmälan. Torsdag 20 september, 18 
oktober, 1 och 28 november kl 18.00-19.30. Programrummet, 
Holmsunds bibliotek. 
 
LÄTTLÄST BOKCIRKEL 

Vill du bli bättre på svenska? Lära dig nya 
ord? Var med i vår lättlästa bokcirkel! 
Varje träff pratar vi om det vi läser och lär 
oss nya ord och uttryck på svenska. Drop-
in! Det betyder att du inte behöver 
anmäla dig. Du väljer själv hur många 
gånger du vill komma. Gratis. Torsdag 6 
september, 4 oktober, 15 november 

samt 13 december, Holmsunds bibliotek kl 19.00-20.00 



FACKBOKCIRKEL – EN BOK I TAGET 

Bokcirkeln En bok i taget 
läser enbart facklitteratur 
och arrangeras av 
Holmsunds bibliotek i 
samarbete med ABF. 
Deltagandet i bokcirkeln 

kräver ingen föranmälan och du väljer själv när du vill vara med 
och läsa. Böckerna finns att låna på Holmsunds bibliotek.  
Tisdag 18 september kl 18.00 Brandvakten av Sven Olov Karlsson 
Tisdag 30 oktober och 13 nov kl 18.00 Liv 3.0 av Max Tegmark  
Tisdag 4 dec kl 18.00 Testosteron rex av Cordelia Fine 

 
WALK AND TALK- LJUDBOKCIRKEL 

Biblioteket hjälper dig att föra över 
ljudnovellen Vatten av Torgny Lindgren till din 
smartphone och efter promenad återsamlas vi 
i biblioteket för samtal och frukost. 

Föranmälan till holmsundsbibliotek@umea.se,  telenr 16 35 86 
Fredag 21 september kl 10.00 på Holmsunds bibliotek. 
 
BOKFRUKOST MED YOGA- FRANKENSTEIN 

Vi inleder med yogapass på 
Storsjöhallen och därefter blir 
det bokfrukost med samtal 
kring Mary Shelleys bok 

Frankenstein som fyller 200 år. Föranmälan till 
holmsundsbiblioteket@umea.se, telenr 090-

163587. Boken finns att låna på Holmsund och Obbola bibliotek. 
Söndag 25 november kl 10.00. Medarr. Abf 

 

KULTUR FÖR SENIORER 

 

SKRIV DITT LIV- WORKSHOP 
Skrivpedagogen Mina Widding ger dig verktyg 
för att skriva om ditt liv! 
Det är lätt att minnen och berättelser som idag 
känns levande så småningom faller i glömska - 

om ingen skriver ner dem. Livsberättelsen blir ett ovärderligt 
minnesdokument som kan föras vidare till släktingar, barn och 
barnbarn. Den är också en del av ett större sammanhang, ett 
viktigt kulturarv att bevara.  
Måndag 3 september kl 10.00-15.00 i Storsjöhallen , Q-ben  
Måndag 3 december kl 10.00-15.00, Programrummet, 
Holmsunds bibliotek. 

  
DANSPROJEKT- NÄR VI DANSAR 

Välkommen att dansa och ha kul! Allt kan 
bli en dans tillsammans med 
danskonstnären ElinMaria Andersson och 
musiker Sunniva Abelli. Alla kan delta, 
oavsett kroppsform och tidigare 

erfarenhet av dans! Samtliga tillfällen i Storsjöhallen, Q-ben. 
Söndag 14 oktober kl 15.00 Compose With Me! Föreställning 
med Elinmaria och Sunniva och samtal och presentation av 
projekt.  Biljetter finns på biblioteket. Gratis. 
Söndag 21 oktober kl 14.00-16.00 Workshop 1 
Söndag 28 oktober kl 14.00-16.00 Workshop 2 
Måndag 5 november kl 14.00-17.00 Genrep 
Torsdag 8 november kl 13.00 Föreställning för förskola 

BARN OCH UNGA 

SAGOFREDAG 
Dags för en ny säsong på vår sagomatta med 
Ninnii, Ulrika och Ullis som läser och leker 
sagor. Start 5 oktober. Från 3 år. 
Fredagar kl 14.00 Fika 10 kr 
Holmsunds bibliotek, Programrummet. 

 
PYSSEL-ÅTERBRUK 

Under hållbarhetsveckan återbrukar vi gamla 
böcker och papper och gör papperskonst. 
Från 9 år. Holmsunds bibliotek Fredag 21 
september kl 13.00 - 15.00 

 
DANSFÖRESTÄLLNING -  PAPILJONG 

Sommarens badsjö blir till en skridskobana på 
vintern. En blomma vissnar, ett sår läker och 
en larv blir till en färgsprakande fjäril. En 
lekfull duett om förändring och utveckling – 

om att flyga och att landa – om att våga allt man vill… Efter 
föreställningen följer en kort workshop med dansarna med finska 
och svenska ord. Söndag 21 oktober kl 12.00 Storsjöhallen, Q-
ben. Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal 
platser, biljetterna släpps två veckor i förväg. 

 
BARNTEATER – OKNYTTSFÖRVALTNINGEN 

Oförklarliga saker har hänt  i biblioteket, saker 
har försvunnit, vi hör snarkningar från 
ventilationen. Biblioteket har hört av sig till 
Oknyttsförvaltningen och tillsammans 
genomför vi en grundlig besiktning av lokalerna 
efter närvaro av exempelvis småknytt, tomtar, 
troll. Söndag 18 november kl 14.00 
Programrummet Holmsunds bibliotek 

Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal platser, 

biljetterna släpps två veckor i förväg. 
 
Under skollov erbjuder biblioteken i Holmsund och Obbola 
lovaktiviteter. Håll utkik på vår hemsida och följ oss på facebook 
för aktuella nyheter och uppdateringar. 

 
HÖSTLOVET v.44 

STOPMOTION WORKSHOP 
Stop-motion är ett enkelt och kreativt sätt att 
göra film. Vi gör en kort film tillsammans. 
Biblioteket hjälper dig sedan att sätta ihop en 
film själv eller tillsammans med dina 

kompisar och du lär dig mer om leranimationer. Biblioteket har 
material och utrustning. Rekommenderad från 8 år. Gratis. 
Måndag 29 oktober kl 13.00-15.00 Obbola bibliotek  

 
HÖSTLOVSPYSSEL - FRANKENSTEIN  

Länge leve Frankenstein! Vi uppmärksammar 
Mary Shelleys Frankenstein som fyller 200 år. 
Under höstlovet gör vi spratteldockor. 
Holmsunds bibliotek, Programrummet. 
Tisdag kl 13.00-15.00  
Fredag kl 13.00-15.00 

mailto:holmsundsbibliotek@umea.se
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HÖSTLOVBIO - COCO 

På höstlovet bjuder biblioteket på bio. Vi visar 
Coco som handlar om Miguel från Mexiko som 
vill bli musiker och får hjälp från oväntat håll för 
att förverkliga sin dröm. Barntillåten. Vi bjuder 
på popcorn. 
Onsdag 31 oktober kl 13.00 Programrummet 
Holmsunds bibliotek 

 
SPÖKHISTORIER  

Vi samlas i programrummet och läser 
spökhistorier. Rekommenderad ålder från 8 år. 
Kusligt välkomna! Torsdag 1 november kl 13.00, 

Programrummet Holmsunds bibliotek 
 

 

JULLOVET 

 
JULLOVSBIO 

Vi visar barntillåten film med svenskt tal och 
bjuder på popcorn. Håll utkik på vår hemsida 
där vi presenterar vilken film det blir över 
julledigheten. Gratis! Torsdag 3 januari kl 

13.00, Holmsunds bibliotek, Programrummet. 

 
JULLOVSPYSSEL  

Jullovpyssel bjuder vi på ulligt pyssel och nåltovar 
mjuka figurer. Rekommenderad ålder 7 år. Ingen 
föranmälan.  
Fredag 4 januari kl 13.00-15.00, Holmsunds 
bibliotek, Programrummet. 
Måndag 7 januari kl 13.00-15.00, Obbola 
bibliotek. 

 
 
ALLAS BARNBARN 

Flera förskoleavdelningar i Holmsund 
och Obbola får varje vecka besök av en 
pensionär från Allas barnbarnrörelsen 
som läser högt för en grupp barn. 
Verksamheten har pågått sedan 2000 
och är mycket uppskattad. Huvudsyftet 
är att uppmuntra och stärka barns 

språkutveckling och att närma äldre och yngre generationer till 
varandra. 
Holmsunds och Obbola växer och behöver fler Allas 
Barnbarnläsare! Anmäl dig till en uppstartsträff där du får träffa 
Allas barnbarnläsare. Måndag 10 september kl 13.00, 
Programrummet, Holmsunds bibliotek 
 
Är du intresserad av att medverka, kontakta Ulrica Nuottaniemi 
090-16 35 87, ulrica.nuottaniemi@umea.se 
 

 
 
 
 
 

 
DATABASER PÅ BIBLIOTEKET OCH HEMMA 
Umeåregionens bibliotek erbjuder en stor mängd digitala 
uppslagsverk och andra databaser. Många får du tillgång till 
direkt från din egen dator och andra kan du nå när du besöker oss 
på biblioteken.  
 
Kom in på biblioteket så berättar vi mer eller besök 
minabibliotek.se 

 
BOKA EN BIBLIOTEKARIE 
Du är välkommen att boka tid på Holmsunds- och 
Obbolabiblioteket för att i lugn och ro få personlig hjälp. 
Det kan gälla exempelvis: 

• Att hitta i biblioteket och söka i bibliotekskatalogen 

• Komma igång med e-böcker 

• Använda databaser 

• Skaffa e-post 

• Komma igång med sociala medier 

• Komma igång med släktforskning. På Holmsunds 
bibliotek finns möjlighet att släktforska, bl a finns 
ArkivDigital som innehåller kyrkböcker från alla län i 
Sverige 

Du är välkommen att höra av dig och boka en tid. 
Holmsunds biblioteket 090-16 35 86 
Obbola biblioteket 090-16 35 88 

 

 
 
UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKEN 

 

             HOLMSUND 
 

September 
Sanna Nilsson 

 
Oktober 

Jenny Agerhäll 
 

November 
Elisabeth Widmark 

 
   December  
Jacob Peterson 

 
                 OBBOLA 

 

September 
Aleksandra Shuklietsova 

 
Oktober 

Emma Ingersotter 

 
November 

Jacob Petersson 

 
December 

Jenny Agerhäll 


