
 
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-media 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 
Våren 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

På minabibliotek.se finns aktuell information om våra 
program. Besök oss även på Facebook. 
www.facebook.com/holmsundsbiblioteket 
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HANTVERKSJUNTA 
Vana som ovana handarbetare är 
välkomna och vi hjälper och 
inspirerar varandra. Ta med eget fika, 
eller köp i valfritt närliggande café.  Vi 
samarbetar med ABF och kommer 

under våren att erbjuda workshops med handarbetstema. 
Det är gratis och ingen föranmälan behövs, du är 
välkommen även om du bara kan vara med vid något 
enstaka tillfälle. Torsdagar, udda veckor kl. 18.00 - 19.45. 
Start den 17 januari, sista träffen är 23 maj. Skärtorsdagens träff 
utgår. 

 
FÖRELÄSNING- SLÄKTFORSKNING  

Tommy Jacobsson från 
Södra Västerbottens 
släktforskningsförening 

berättar om släktforskning och visar exempel. Tillfälle att 
anmäla sig till Tommy för Vuxenskolans kurstillfällen på 
Holmsund bibliotek.  
Torsdag 7 februari kl. 18.00-19.00, Holmsunds bibliotek, 
Programrummet. 
Gratis.  Ingen föranmälan. Medarrangör Studieförbundet 
Vuxenskolan 

 
BOKFRUKOST MED YOGA 

Vi inleder med en halvtimmes 
lugnt yogapass på Storsjöhallen. 
Därefter blir det bokfrukost på 
biblioteket. Vi samtalar kring 
Maja Lundes roman Blå.  

Söndag 17 februari kl. 10.00. Storsjöhallen, Holmsunds 
bibliotek.  För anmälan och boklån ring 090-16 35 86 eller 

maila holmsundsbiblioteket@umea.se. Medarr. Storsjö hallen 
och ABF 
 

SOPPLUNCH – NÄR PRINSEN KOM TILL BYN 
Gunnar Eklund i en berättarföreställning - 
en fri tolkning av Torgny Lindgrens 
berättelse I Brokiga blads vatten. 
27 februari kl. 12.00 på Nyfiket vid 
Himmelska Fridens Torg. Inträde 150 kronor 

inklusive soppa och tilltugg. Biljetter släpps två 
veckor i förväg. Förköp biblioteken i Holmsund och Obbola. 
Ölunds Blommor, S:Hair och Holmsunds Spel o Kompani. Arr: 
Holmsund-Obbola Kulturförening. 

 

BOKFRUKOST- ÆDNAN  
Vi uppmärksammar samiska 
veckan och läser Ædnan av 
Linnea Axelsson. Till frukost 
bjuder vi på gáhkku och 
kaffeost och annat gott.  

Söndag 10 mars kl. 10.00 För anmälan och boklån 

holmsundsbiblioteket@umea.se,  tel. 090-16 35 86. 

 

 

MUSIK- LENNART LJUNGQVIST 
ENTERTAINMENT ORCHESTRA                                  
10 mannaband som spelar i 
huvudsak jazz och soul. Bjuder oss 
på ett stort urval ur sin breda 

repertoar med allt från jazzstandards till musik av Stevie 
Wonder.  
Onsdag 13 mars kl. 19.00, Q-ben Holmsund       Inträde 150 

kronor. Förköp biblioteken i Holmsund och Obbola. Ölunds 
Blommor, S:Hair och Holmsunds Spel o Kompani 

 
FÖRFATTARBESÖK – LARS BERGE 

Lars Berge, född 1974, är 
författare och journalist 
uppvuxen i Umeå. Boken 
Vargattacken beskriver vägen 
fram till de händelser i 
Kolmårdens varghägn som 
kräver en kvinnlig djurskötares 

liv sommaren 2012. Boken handlar om vårt förhållande till 
vargen, hur bilden av detta mytomspunna rovdjur har 
förändrats. 
Onsdag 20 mars kl. 18.00, Holmsunds bibliotek, 
Programrummet. Entré 30 kr.  
Förköp på Holmsunds bibliotek. Medarr: ABF  

 
DIGITALA VECKAN PÅ HOLMSUNDS BIBLIOTEK  

 
Vi visar bibliotekets e-resurser under digitala veckan och 
hjälper dig att komma igång med e-ljudböcker eller att titta 
på strömmande film. Håll utkik efter program på vår 
hemsida och affischering.  
 
FÖRELÄSNING – ALF ARVIDSSON                                                  

Alf Arvidsson är professor i 
etnologi på Umeå universitet. 
Avhandlingen Sågarnas sång. 
Folkligt musicerande i sågverks-
samhället Holmsund 1850-1980 

och även hans bok Musik, ritual och plats berör lokal 
musikhistoria. På Holmsunds bibliotek berättar Alf 
Arvidsson mer om Holmsunds rika musikhistoria och vi 
kommer få lyssna på några exempel. Torsdag 4 april kl. 
18.00, Programrummet, Holmsunds bibliotek. Entré 30 kr. 
Förköp på Holmsunds bibliotek. 

MUSIK I LÖVSPRICKNINGEN                       
Musikkonsert som firar in våren och denna gång i 
Obbola kyrka. Inträde 100 kr.                                  
Obbola Kyrka den 9 juni kl. 18.00                                   
Förköp på biblioteken i Holmsund och Obbola. Ölunds Blommor, 
S:Hair och Holmsunds Spel o Kompani. Arr: Holmsund-Obbola 
Kulturförening. 



HISTORISK DAG I SKÄRGÅRDEN                                        
Vi inviger ”Nya Ljugarbänken”. 
Guidad tur i historiska kvarter och 
berättare som får oss att minnas 
Fredrik Burgman kamp för 

Skärgården. Lördag 25 maj kl. 
12.00 Holmsund med start på Himmelska Fridens Torg. 
Våra museer håller öppet. Ett samarbete mellan Holmsund-

Obbola Kulturförening och LIONS Holmsund-Obbola  

KULTUR FÖR SENIORER              
FÖREDRAG - MED NYA 
PERSPEKTIV       
Umeåfotografen Henke 
Olofsson berättar om sitt liv 
som fotograf, visar sina bilder 

och talar om fotografi som uttrycksform. Föredraget följs 
av frågestund. Tisdag 12 mars kl. 18:00, Programrummet. 
Gratis. Ingen föranmälan.  

WORKSHOP - MED NYA PERSPEKTIV  
Är du fotointresserad? Umeåfotografen 
Henke Olofsson ger två workshops där du 
som deltagare får en fotoutmaning och gå 
in i frågor som perspektiv, bildkomposition 
och läsbarhet. Workshop ca 45 min/tillfälle 

Begränsat antal deltagare. Gratis. Torsdag 21 mars kl. 
13:00 och 28 mars kl. 13:00  
För anmälan kontakta Holmsunds bibliotek: 
holmsundsbiblioteket@umea.se.  tel. 090-16 35 87  

 

BARN OCH UNGA 
SAGOFREDAG 

Sagostund på Holmsunds bibliotek. 
Tillsammans läser vi och leker sagor. 
Start 25 januari. Tema under våren är 
växter i naturen. Från 3 år. 

Fredagar kl. 14.00, Programrummet  
Fika 10 kr 

 

FLERSPRÅKIGA SAGOSTUNDER 
Vi läser sagor på flera språk! 
Flerspråkiga sagostunder på 
biblioteket i Holmsund i samarbete 

med Kompetenscentrum för flerspråkighet. Sagorna läses 
parallellt på svenska. För alla barn oavsett modersmål. 
Tisdag 5 februari kl. 09.30. Vi läser på finska och svenska. 
Torsdag 21 februari kl. 09.30. Vi läser på kirundi och svenska. 
Torsdag 4 april kl. 09.30. Vi läser på thai och svenska. 

 
MUSIKTEATER- BIEJVVE BÁJTTÁ – SOLEN SKINER 

Välkommen in i kåtan där vi 
tillsammans går på upptäcktsfärd 
med hjälp av sagans värld i landet där 
solen skiner på natten. När elden 
brinner får vi träffa renen Biello, 

renskötaren Nils Henrik, Elsa som stod barfota i kallkällan. 
Skatan och Haren kommer också på besök och vi lär oss att 
jojka - det samiska sättet att sjunga på. Kom med! 
Biejjvve bájttá - Solen skiner är en interaktiv föreställning 
där barnen får möjlighet att ta del av vårt ursprungsfolk. Vi 
lär oss några lulesamiska ord, jojkar och upplever den 
samiska kulturen.  3-6 år. 
Fredag 8 mars kl. 14.00, Holmsunds bibliotek, 

Programrummet. Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, 

biljetterna släpps två veckor i förväg. 
 
SAGODANS - TÅGRESAN 

En lugn och fantasifull aktivitet med 
utrymme för barnens egna uttryck. 
Sagodansen inleds med en mysig 
stund då vår pedagog läser en saga. 

Med sagan som inspiration – med rörelser, ord och fantasi 
– dansar, improviserar och leker barnen och 
danspedagogen sagan tillsammans. Följ med på ett 
hisnande äventyr med ett ständigt skiftande landskap 
utanför tågfönstret. 3-6 år. 
Söndag 17 mars kl. 14.00, Q-ben, Storsjöhallen. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal platser, 
biljetterna släpps två veckor i förväg. Foto Kalle Pirok 

 
MUSIKKONSERT- BÄBISKONSERT 

En mysig stund för riktigt små barn 
och deras föräldrar! Succén 
Bäbiskonsert är tillbaka. Kända 
barnvisor och rörelsesånger 
varvas med klassiska pärlor av 
bland andra Vivaldi, Brahms och 
Tjajkovskij. Sköna kuddar, mjuka 
tyger, ljuva stråkar och dans i en 
mysig miljö gör upplevelsen 

komplett. Musiken spelas av en stråkkvintett ur 
Norrlandsoperans Symfoniorkester under ledning av 
Kristina Sturk. För barn 0-1 år och deras föräldrar. 
Måndag 18 mars kl. 13.00, Q-ben, Storsjöhallen. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, biljetterna släpps två veckor 

i förväg. Illustration Hans Öberg 

BARNTEATER – MITT KALAS 

Välkomna på kalas! Mitt kalas! Jag 
märkte att det står 3-5 år på 
inbjudningslapparna. Nu är det så att jag 
fyller 35 år...Men strunt samma! Då får 
jag äntligen chansen att göra ett kalas 
som jag alltid drömt om. Och jag vill ha 
MASKERAD! Mitt kalas är en 

föreställning som hyllar festligheterna och den fria fantasin. 
Föreställningen djupdyker ner i dagen som många barn 
längtar till under hela året. Ens eget födelsedagskalas. 
Barnen får gärna komma utklädda till föreställningen i sina 
egna utklädningskläder och delta i ett interaktivt 
maskeradkalas. 3 - 5 år. 
 Söndag 14 april kl. 14.00 på Holmsunds bibliotek. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal platser, 
biljetterna släpps två veckor i förväg. 
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SPORTLOVET v. 10 

LOVBIO 
Biblioteket bjuder på lovbio och popcorn. 
Barntillåten film från 6 år med svenskt tal. 
Onsdag 6 mars kl. 13.00, Programrummet.           
Föranmälan via 

holmsundsbiblioteket@umea.se,  eller telefon 090-16 35 86 
 
KÄPPHÄSTVERKSTAD 

Skaparverkstad för dig med 
käpphästvana, ett tillfälle att pyssla med 
grimmor, benskydd och täcken till 
käpphästen. Biblioteket har material och 
vi bjuder på fika. 

Söndag 10 mars kl. 12-15. Gratis. Begränsat antal platser. För 

anmälan maila holmsundsbiblioteket@umea.se, eller ring 090 
16 35 86. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan 

 
PÅSKLOVET v. 16 
HARRY POTTER PYSSEL 

Tillverka din egen trollstav och elevhem-pin. Vi 
avslutar med en tipsrunda. 
Obbola bibliotek Måndag 15 april kl. 12-15.  
Begränsat antal platser, för anmälan maila 

obbolabiblioteket@umea.se eller ring 090-16 35 88. 

 
PAPPERSPYSSEL 

Välkommen till papperspyssel under påsklovet. 
Biblioteket i Holmsund bjuder på påskpyssel.  
Tisdag 16 april kl. 10-12, Programrummet, 
Holmsunds bibliotek. Drop-in. Ingen föranmälan. 

 
SOMMARBOKEN 

Sommarlov =Sommarboken! 
Ännu en sommar med läsning, 
bokfika och aktiviteter på biblioteken 
i Holmsund och Obbola. Varmt 

välkomna på vår första träff! 
Obbola bibliotek Måndag 10 juni kl. 13:00 
Holmsunds bibliotek Tisdag 11 juni kl. 13:00 
 
Håll utkik på minabibliotek.se och vår facebook-sida för 
kommande programpunkter. 
 

E-RESURSER PÅ BIBLIOTEKET OCH HEMMA 
Umeåregionens bibliotek erbjuder en stor mängd digitala 
uppslagsverk, databaser och bibliotekets e-medier. 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 biblioteken i Holmsunds och 
Obbola för att i lugn och ro få personlig hjälp.  
Det kan gälla exempelvis: 

• Att hitta i biblioteket och söka i bibliotekskatalogen 

• Komma igång med våra e-resurser 

• Använda databaser 

• Skaffa e-post 

• Komma igång med sociala medier 
 
Du är välkommen att höra av dig och boka en tid. 
Holmsundsbiblioteket 090-16 35 86 
Obbolabiblioteket 090-16 35 88 

 
UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKEN 

 
HOLMSUND 

 

Januari 
Käpphästar- unga i Holmsunds och Obbola visar sina käpphästar 

 
Februari 

Eva Juneblad- glaskonst 

 
Mars 

Emma Ingersdotter- Broderi 

 
April/ Maj 

Margareta Selander-Dockteater Månstjärnan 
 

Maj/ Juni 
Give me 5- Elevutställningar Holmsunds förskolor 

 
Sommarutställning Juli / Augusti 

Kryp in -Konstutställning för barn 

 
OBBOLA 

 
Februari 

Margareta Selander-Dockteater Månstjärnan 

 
Mars 

Käpphästar- av unga i Holmsund och Obbola 
 

April 
Emmalie Rudin Västman 

 
Maj/Juni 

Elevutställning Parafraser 
Obbolaskolan åk 9  

 
Give me 5 

Elevutställningar Obbola förskolor 
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