
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                               

 Övrigt                                              

Bokcirklar 

Välkommen att delta i våra bokcirklar i vår. För 

anmälan och mer information, se 

Minabibliotek.se/vindeln. 

E-bibliotekshjälpen 

Behöver du hjälp med bibliotekets e-tjänster? 

Boka tid eller droppa in den 20 februari eller  

10 april kl 14.00-15.00. 

Aktiviteter under skollov 

Se separata annonser eller 

Minabibliotek.se/vindeln. 

 

Avsluta veckan hos oss!                   

Bebis & bok: fredagar 10.00 Sagor och 

sånger för barn ca 0-1,5 år. Även äldre syskon 

är välkomna.                      

Barnens bibliotek: Fö rsta fredagen i 
ma naden 14.00. Röliga aktiviteter, pyssel, fika 

öch annat sköj. Fra n ca 3 a r. 

 

Program 

våren 2019 

 

 

Öppettider  
 

Mån  11.00-16.00 
Tis  11.00-19.30 
Ons 11.00-16.00 
Tor 11.00-19.30 
Fre Stängt 
Lör 11.00-14.00 (sept-april) 
Sön Stängt 
 
Meröppet alla dagar 06.00-22.00. 

Särskilda öppettider gäller inför 

storhelger, särskilda helgdagar och 

under sommaren. 

 

Kontaktuppgifter 
Vindelns kommunbibliotek 
Storvägen 40 
922 32 Vindeln 
huvudbiblioteket@vindeln.se 
0933-140 93 
www.minabibliotek.se/vindeln 
 
För eventuella programändringar se 
Minabibliotek.se/vindeln eller 
Facebook.se/vindelnskommunbibliotek 
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Sagor och sånger för barn ca 0-1,5 år. Även 
äldre syskon är välkomna. 
Övriga datum annonseras på Facebook, 
Minabibliotek.se mm. Fri entré  
Arrangemanget är en del i satsningen Stärkta bibliotek 
 

Februari 
Barnens bibliotek 
Fredag 1 februari 14.00 Vindelns bibliotek 
Pyssel och fika samt teater eller annat skoj. 
Från ca 3 år.  
Arrangemanget är en del i satsningen Stärkta bibliotek 

  

                                                        
 
Fridas café dukar upp te, scones, pålägg, och 
ljuvliga småkakor Pris 60 kr/person.        
 

Anmälan senast den 6 februari till 0933-140 93 
eller huvudbiblioteket@vindeln.se 
Arrangemanget är en del i satsningen Stärkta bibliotek 

 
Hur pratar man i etermedier 
ejänkligen?                                                              
Onsdag 20 februari 19.00 Hörsalen, Vindelns 
folkhögskola. Susanne Haugen, språkexpert i 
SVT, reflekterar kring klagomål på språket i 
radio och tv då och nu.  
Entré: 50:-, medlemmar och studerande fri 
entré. Arr: Vindelns föreläsningsförening 
Medarr: Vindelns bibliotek            

 

Mars 
Barnens bibliotek 
Fredag 1mars 14.00  Vindelns bibliotek  
Pyssel och fika samt teater eller annat skoj. Från 
ca 3 år 
Arrangemanget är en del i satsningen Stärkta bibliotek 

 

   
vägen fram till de händelser i Kolmårdens 
varghägn som kräver en kvinnlig djurskötares 
liv sommaren 2012. Fri entré                                  
Arr. Vindelns bibliotek, ABF 
 

”Det onda, det goda, det fula”                  
Vem bestämmer vad som gäller och varför? 
Onsdag 20 mars 19.00 Hörsalen, Vindelns 
folkhögskola 
Carl Axel Gyllenram och Tommy Bildström 
leder oss i ett samtal om konst och kultur och 
Evergreens tar sig ton                                        
Entré: 50:-, medlemmar och studerande fri 
entré. Arr: Vindelns föreläsningsförening 
Medarr: Vindelns bibliotek           

 

 
 

 
 

 
 

       April 
         Barnens bibliotek  
           Fredag 5 april 14.00  
           Vindelns bibliotek  
            Åke ”Pettsson” Liden läser sagor för oss.        
            Dessutom pyssel och fika såklart! 
              Arrangemanget är en del i satsningen Stärkta  
              bibliotek   
   
 

Författarmöte: Anna Sundström -  
Lindmark 
Torsdag 4 april 18.30  
Torget, Vindelns bibliotek                                                        
Författaren berättar om sin                                     

bok Vi skulle segla runt jorden, en roman för 

den som förlorat någon genom självmord eller 

känner någon som har gjort det. Fri entré        
Arr. Vindelns bibliotek, ABF 

Mitt liv: Jan Sundström 
Onsdag 24 april 19.00 Hörsalen, Vindelns 
folkhögskola 
Vi lyssnar till bonden, bohemen och berättaren 
Jan Sundström 
Entré: 50:-, medlemmar och studerande fri 
entré Arr: Vindelns föreläsningsförening 
Medarr: Vindelns bibliotek 

 

Maj 
Barnens bibliotek 
Fredag 3 maj 14.00 Vindelns bibliotek  
Pyssel och fika samt teater eller annat skoj.  
Från ca 3 år 
Arrangemanget är en del i satsningen Stärkta bibliotek 

 

 

 

Bebis & Bok 
Fredagar 10.00  
med start den 18/1       
Vindelns bibliotek 
 
 

Januari 

Författarmöte: Lars Berge 
Tisdag 19 mars 18.30          
Torget, Vindelns bibliotek 
Lars Berge berättar om sin bok 

Vargattacken, som beskriver 

Cirkusfest för                                                   

alla barn                                       

 

Lördag 30 mars 11.00 -14.00  Vindelns bibliötek      

Ö ppet hus med upptra dande av Trollkarlen 

Christoffer, ta vlingar, pyssel, pöpcörn öch allt söm 

hö r cirkus till. Kla  ga rna ut er! Fri entre                                                                    
Arr. Vindelns bibliotek 

 

 

 

Afternoon Book Tea 
Tisdag 12 februari 18.30  
Torget, Vindelns bibliotek 
 

Monica Lindgren känd                                   
boktipsare från Go´kväll presenterar böcker.          
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