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Öppettider 
Måndag  11 - 20  

Tisdag  11 - 20  

Onsdag  11 - 20  

Torsdag  11 - 17  

Fredag  11 - 17  

MER-ÖPPET ALLA DAGAR 6 – 22 
Tala med personalen för att aktivera ditt lånekort! 
 
Särskilda öppettider gäller inför storhelger, 
särskilda helgdagar och under sommaren.  
 

Hitta till oss 

Busslinje 1. Hållplats: Gabrieljansvägen  

eller Kronoparksvägen. Biblioteket ligger i anslut-

ning till Grubbeskolan på Lagmansgatan 37. 

 
Telefon: 090 - 16 33 89    
E-post: grubbebiblioteket@umea.se  
www.minabibliotek.se/grubbe 
www.facebook.com/grubbebiblioteket 

Utställningar 
2/9 – 29/9 Waldorfförskolan Rosen 
Alster från verksamheten. 

 

 
 
 
 
 

 
30/9 – 1/11 De barbariska bestarna 
Teckningar av Henrik Windelius. 
 

4/11 – 29/11  Skulpturer  
Av Åsa Törnkvist. 
 
 
 
 

 
 

 
 

2/12 –  10/1 Aldrig hejdå 
Från Alma Thörns kommande serieroman. 

Måndagsbibblan 
Högläsningspepp med popcorn, 17.00-19.00 

På måndagskvällar laddar vi upp med bästa högläs-
ningsböckerna och boktips för föräldrar och andra 
vuxna som har barn i sin närhet och vill väcka läs-
hunger #högläsningspeppen #älskahögläsning 

Babybibblan Onsdagar 9.30  

Ge ditt barn bästa starten!  
BibblaSTART – BokSTART – LäsSTART!  

 
 

Småbarnsramsor – Vi rimmar och ramsar och läser 
lite bok! Från 6 månader. Start 2 /10, sammanlagt 4 
tillfällen. Föranmälan till biblioteket.  

Babybokprat – Bokläsning direkt till din baby, i liten 
grupp! Att lyssna och läsa är ett helt litet äventyr. 
Från 4 månader. Start 6/11, sammanlagt 4 tillfällen. 
Föranmälan till biblioteket. 

Sagobibblan Fredagar 14.00 

Sagoklubben ”Fredagsmys” – Fyll ditt sagokort med 
sagostjärnor! Från 3 år. Efteråt finns möjlighet att 
köpa fika: barn 10:-, vuxna 20:-. Start 4/10.         
11/10 Hellsingtema, invigning av nya barnavdelningen! 
Avslutning 6/12.  25/10 och 22/11 är det barnteater 
istället för sagostund.  
 

 
 
 

 
 
 

Barnteater: Sagodans  
Fredag den 25/10 kl. 14.00. Inleds med sagostund. 
Med sagan som inspiration dansar, improviserar och 
leker barnen och Balettakademins danspedagog sa-
gan tillsammans. 
(Hämta gratisbiljetter en vecka innan.) 

Barnteater: Vem är på teater?  
Fredag den 22/11 kl. 14.00. En föreställning utifrån 
Stina Wirséns böcker. Vännerna Katt, Kanin, Nalle, 
Fågel och Nallegris bygger en teater. Men mycket 
kommer att hända innan den står klar. Någon kommer 
att blöda, någon kommer att dö. Ögonblicksteatern. 
Passar barn 3-5 år.  
(Hämta gratisbiljetter en vecka innan.)  

 

Unga bibblan 
Bokhyllehäng. Måndagar 15.30-16.30 

Föranmälan till biblioteket! För dig i årskurs 3-4.  
Kom till biblioteket och prata böcker, få boktips och 
pyssla på olika teman. Vi bjuder på frukt eller fika. 

23/9 Roligt — Gör din egen dagbok för alla dina fans 
7/10 Nordiska väsen 
21/10 Spöken och rysare 
4/11 Deckare 
18/11 IRL 
2/12 Julberättelser  

 

Bibblan på läslovet -  Se separat annons! 

 

Skaparbibblan & spelbibblan 

Spel och skaparlådor med material finns till utlån i biblio-
teket. Hämta en låda/ett spel i hyllan vid informationsdis-
ken och ställ tillbaka den/det när du skapat eller spelat 
klart! 
 

Skaparlådorna finns i hyllorna vid informationsdisken, 
ställ tillbaka dem där då du skapat klart:  

• Rita med kritor — kritor, papper 

• Teckna med färgpennor — färgpennor, papper 

• Teckna med blyerts — blyertspennor, sudd, papper 

• Origami — sax, lim, papper 

• Illustration — stiftpennor, sudd, tuschpennor, papper 

• Collage — sax, lim, klippark, bakgrundspapper 
 

Följande spel finns i hyllorna vid informationsdisken,  
ställ tillbaka dem där då du spelat klart: 

• Schack 

• Fia med knuff 

• Kortlek 
 

Följande spel finns bakom informationsdisken,  
be personalen plocka fram dem åt dig och lämna tillbaka 
dem i informationsdisken då du spelat klart: 

• Skruvade sagor (kortspel) 

• Rory’s Story Cubes 

• Dixit 

 
 

Vi har även hörlurar till utlån i biblioteket. 
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Eftermiddagsprogram 

Onsdag 25/9, klockan 15.00 

 
 

 

 

Tron, smöret och kärleken 

Gunnar Sandströms nya bok utspelar sig i och kring 
Malå. Den frikyrklige mejeristen Bertil flyttar från 
Småland  till Lappland och blir invandrare i Västerbott- 
ens inland. Medarr. Studieförbundet Bilda. Entré 40:-  

Onsdag 2/10, klockan 15.00 

 

 

 

 

Kurt Salomonson—himlastormaren  

Anders Öhman berättar om den nu 90 år fyllda för-
fattaren från Hjoggböle vars roman Sveket är årets 
Västerbotten läser-bok. Boken väckte mycket  debatt 
när den kom 1959. Nyupplaga och bokcirkelkasse 
finns att låna på biblioteken. Medarr. ABF. Entré 40:- 
 

Onsdag 9/10, klockan 15.00 

 
 

 

 

Osebol—Om att bo i glesbygden 

Marit Kapla har intervjuat så gott som alla av de 
cirka 40 vuxna mellan 18 och 92 år som bor i den 
värmländska byn Osebol. Deras livsberättelser ger 
en mångfasetterad bild av livet i en by, förr, nu och 
med tankar om framtiden. Medarr. ABF. Entré 40:-  
 

Onsdag 16/10, klockan 15.00 

 
 

 

 

Väninnekören 

Åsa Beckman är en av samtidens mest lästa kröni-
körer. Med skarp och varm blick fångar hon allt det 
osynliga som pågår mellan män och kvinnor.  
Medarr. Studieförbundet Bilda. Entré 40:- 

Onsdag 23/10, klockan 15.00 

 

 

 
Män som spelar schack 

Kent Lundholms Rulle Stenlund återvänder till Bak-
landet för att dö. För att få tiden att gå börjar han 
lära vännerna spela schack. Inlandsmännens kärva, 
något fåordiga gemenskap gestaltas med värme och 
sympati. Absurd humor blandas med djupaste allvar. 
Medarr. ABF. Entré 40:-  
 

Onsdag 6/11, klockan 15.00 

 

 

 
Jag vill sätta världen i rörelse: En biografi över 
Selma Lagerlöf 

Anna-Karin Palm skriver med författarens blick på 
Selma Lagerlöf och hennes idévärld. Bakom den eta-
blerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten 
på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande 
människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.  
Medarr. Studieförbundet Bilda. Entré 40:-  
 

Onsdag 20/11, klockan 15.00 

 

 

 

 

 

Ogjort 

Doris Dahlins roman utspelar sig i en liten väster-
bottnisk by. Där bor den arga kärringen som vägrar 
vara snäll mot skitstövlar, den unge mannen som 
försöker springa ifrån sitt liv och en lärarinna med 
mörka hemligheter. När städerskan Elena kommer in 
i deras liv ser hon inte bara damm och smuts, utan 
även allt som sopats undan. Medarr. ABF. Entré 40:- 

 

Biljetter till våra arrangemang förbokas eller köpes 
på plats i biblioteket före eller i anslutning till res-
pektive arrangemang. Betala med kort eller swish. 

Tekniktorsdagar 
Internet för nyfikna, 13.00-15.00 

 

 

 

 

Ledare: Maria Engström. 
Under fyra torsdagar träffas vi och lär oss mer om 
hur man kan använda internet till både nytta och 
nöje. Se på film, googla, läsa tidningar och använda 
sociala medier. Vi går bland annat igenom hur du 
använder SVT Play, YouTube, Google, Wikipedia, 
Facebook och Pressreader. Under alla träffarna finns 
gott om tid för frågor. Du tar med dig din egen tele-
fon eller surfplatta. Kaffe serveras.               
3/10 Uppstart. Hitta på nätet 
10/10 Titta på nätet 
17/10 Läsa på nätet 
24/10 Avslutning med frågor och svar 
Gratis. Du anmäler dig till hela kursen på fyra träffar. 
Begränsat antal deltagare. Föranmälan till biblio-
teket senast 1/10. 
 

Digitalhjälpen - Drop in, 14.00-15.00 

 

 

 

 

Välkommen till Digitalhjälpen för att få hjälp med 
frågor som rör dator, internet, surfplattor, bibliote-
kets e-tjänster och annat digitalt. Ingen föranmälan.  
Höstens tillfällen: 22/8, 5/9, 19/9, 14/11, 28/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokcirklar 

 

 
Öppen bokcirkel. Torsdagar 15.00 

Ledare: Ingrid Harnemo och Saga Meuser.  
Öppen grupp, ingen föranmälan.  
Kom en eller flera gånger.  
29/8 Kåda av Ane Riel 
26/9 Pappan och havet av Tove Jansson 
24/10 Anna Svärd av Selma Lagerlöf 
28/11 En berättelse om kärlek och mörker av  Amos Oz 
19/12 Skamvrån av Sofie Sarenbrant   
Medarrangör: ABF 
 

Finland i våra hjärtan. Måndagar 15.00 

Ledare: Kaarina Honkanen. Föranmälan.  
23/9 Sinuhe egyptiern av Mika Waltari 
21/10 Den försiktiga resenären av Merete Mazzarella 
18/11 Människan är ett känsligt djur av Rafael Donner   
16/12 Överstinnan av Rosa Liksom  
Medarrangör: Studieförbundet Bilda 
 

Tisdagscirkeln. Tisdagar 15.00 

Ledare: Magnus Kronlund. Föranmälan.  
17/9 Swing Time av Zadie Smith 
15/10 Så här upphör världen av Philip Teir 
19/11 Älskade av Toni Morrisson 
Medarrangör: ABF 
 

Silent book club / Tysta bokklubben. 
                 Tisdagar 18.00-20.00 
Vi läser tyst tillsammans. Ledare: Magnus Kronlund.  
Öppen grupp, ingen föranmälan.  
Fyra tillfällen under hösten: 17/9, 15/10, 12/11, 10/12. 
18.00-18.30 Biblioteket bjuder på fika och boktips, vi  
har möjlighet att prata om vår läsning med varandra. 
18.30-19.30 Egen läsning av valfri bok under tystnad. 
19.30-20.00 Avslutning där de som vill ges möjlighet  
att prata om kvällens läsning med varandra. 
Ta med valfri bok att läsa, eller låna en på plats. 
 

 
Låna en bokcirkelkasse 
Bokcirkelkassarna kan lånas i åtta veckor och kan även 
reserveras. Färdig kasse med åtta böcker, handledning 
och författarpresentation. Passar bra för dig som driver 
eller är med i en bokcirkel! 

Boka en bibliotekarie 

Du är välkommen att boka tid för att i lugn och ro få 
personlig hjälp med att t ex söka i bibliotekskatalo-
gen, komma igång med e-böcker eller använda 
bibliotekets databaser. 

 

Boken kommer 

För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörelse-
hinder eller annat funktionshinder inte själv kan 
komma till oss på biblioteket finns möjlighet att få 
böcker hem. Ring oss för mer information. 


