
Öppettider 
Måndag  10 - 20  

Tisdag  10 - 16  

Onsdag  10 - 18  

Torsdag  10 - 16  

Fredag  13 - 16  

Hitta till oss 

Biblioteket ligger i anslutning till Bräntbergs-
skolan. 

Mariehemsbiblioteket 
Törnskatevägen 18 
090-16 55 98 
mariehemsbiblioteket@umea.se 
www.minabibliotek.se/mariehem 

Mariehems- 

biblioteket 

Program hösten 2019 

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

Vill du starta en 
läsecirkel? 

Om du inte får plats i eller inte hittar en läsecir-
kel som du vill vara med i är du välkommen att 
starta en egen. Biblioteket hjälper till med lokal, 
marknadsföring i våra egna kanaler och inlån av 
böcker.  

Saknar du något i 
biblioteket? 
Du är välkommen att lämna förslag på vilka 
böcker, filmer och annat vi ska köpa in till biblio-
teket, vilka program vi ska arrangera och annat 
som du tycker saknas i biblioteket.  

Minabibliotek.se 

Mariehemsbiblioteket 
Törnskatevägen 18 
090-16 55 98 
mariehemsbiblioteket@umea.se 

https://www.google.com/maps?q=@63.8407138,20.3199759


Mariehemsdagen: tema delak-
tighet och inflytande 
Söndag  18/8 kl. 12:00-15:30 

Självklart hittar du Mariehemsbiblioteket på äng-
arna också i år! Vi har sagohörna, boklotteri, täv-
lingar och mer. Vi ses på ängarna! 

Digitalhjälp drop in  
Onsdagar kl. 14:00-15:00 från 4/9 till 4/12 

Ställer datorn, mobilen eller surfplattan till med 
problem? Är sociala medier eller andra webbsidor 
onödigt krångliga. Få hjälp på biblioteket! För 
vuxna. 

Fredagsmys med Carina 
Fredagar kl. 14:30 från 6/9 till 6/12

 

Sagostund på biblioteket. Vi läser sagor, ramsor 
och sjunger sånger tillsammans. Från 2 år. 

Vill du ta med egen frukt eller fika går det bra.  

Bokcafé 
Måndagen den 23/9 kl. 18:00 och onsdagen den 

13/11 kl. 15:00 

Avslappnat umgänge i biblioteket. Kom och lyssna 
till boktips, och kortare uppläsningar. Kanske vill 
ni bara umgås? Eller rent av dela med er av några 
dikter ni skrivit, eller roliga vitsar ni slipat på? Fri 
entré. Vi bjuder självklart på fika! Två tillfällen. 
För vuxna. 

 

eMedborgarveckan med 1177 
Onsdag 9/10 kl. 15:00 

På Vårdguiden, 1177.se, kan du hitta info om 
sjukdomar, läsa dina journaler, och förnya recept. 
Kom och se 1177 visas av Region Västerbotten! Vi 

bjuder på fika. För vuxna. 

Silent book club 
Måndagen den 14/10 och 25/11 kl. 18:00 

Bokklubben för introverta! Tysta bokklubben ger 
möjlighet till egen läsning i sällskap. Två tillfällen. 

18:00-18:30 Bibblan bjuder på fika och tips, vi har 
möjlighet att prata om vår läsning med varann. 
18:30-19:30 Läsning av valfri bok under tystnad. 
19:30-20:00 De som vill ges möjlighet att prata 
om kvällens läsning med varandra. 

För lässugna i alla åldrar. 

Handlingsförmåga—om varför 
vi gör som vi gör 

Onsdag 2/10 kl. 15:00 

Lena Lundström, sjukgymnast, berättar om Pörns 
teoretiska modell av hälsa. Fri entré. Vi bjuder på 

fika! För vuxna. 

Biblioteksvisning för vuxna 
Onsdag 16/10 kl. 13:00-14:00 

Vad är DDK och SAB? Vad är skillnaden på ljud-
böcker och talböcker? Vad gör en bibliotekarie? 
Följ med oss på en promenad i hyllorna, för nya 
och gamla besökare! Vi bjuder på fika! För vuxna. 

Sagodans 

Fredag 18/10 14:00 

Med sagans inspiration dansar och leker barnen 
och danspedagogen tillsammans. Balettakademin 
ger en lugn och fantasifull aktivitet med utrymme 
för barnens egna uttryck. Från 3 år. 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 4/10 

Afternoon music tea 
Onsdag 23/10 kl. 15:00 

Bengt Lidström bjuder in Lars Göran Ulander, tidi-
gare chef för Sveriges Jazzradio och aktiv musiker, 
för skivor och samtal. Biblioteket bjuder på bok-
tips, och självklart också fika! För vuxna. 

Vem är var? 
Fredag 29/11 kl. 14:00 

Hemma hos Fågel dansar dom. Har dom fest? 
Kanins ena mamma tjatar om vad Kanin och Nalle 
inte får göra. Och hos Nallegrisen gruvar dom sig 
för att ringa på dörren… Ögonblicksteatern ger en 
berättarföreställning utifrån Stina Wirséns bok 
med samma namn. Från 3 år. 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 15/11 

 
Bibliotekets nyhetsbrev 
En gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev 
med tips på färska böcker och filmer. Nyfiken? 
Kontakta oss om du vill få det i mejlkorgen! 

 


