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Robertsfors bibliotek i samarbete med:

Jag for ner till bror

Författaren och journalisten Karin Smirnoff berättar om sina böcker Jag for
ner till bror, och Vi for upp med mor. Den Augustprisnominerade debutboken
utspelar sig i en liten by ”mellan Skellefteå och Umeå” och har blivit mycket
omtalad. Karin Smirnoff har sina rötter i vår norra kommundel.
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-140 24, robbib@robertsfors.se.
Måndag 16/9 kl.18.30 Robertsfors bibliotek. Samarr. med ABF.

Fröbytarkväll
Tillsammans med föreningen Sesam ordnar biblioteket en fröbytarkväll.
Katarina Roos och Ingrid Hanke berättar om fröodling och ger tips.
Ta gärna med dina egna fröer och byt med andra! Fikaförsäljning.
Torsdag 26/9 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek.
Samarr. Föreningen Sesam.

Skade den glade

Teater Oland från Uppsala bjuder oss på en fantasifull och akrobatisk teater
för barn. Följ med på en hisnande resa genom olika tider, där skidgudinnan
Skade flätar samman samisk historia och fornnordiska berättelser! Från 4 år.
OBS! Boka gratis biljett på 0934-140 24, robbib@robertsfors.se.
Lördag 5/10 kl.12.30 Robertsfors bibliotek.

Berättelser från logerna

Premiärvisning av Moa Lindgrens kortfilm om Robertsfors Musiksällskap. I
filmen intervjuas bland annat Lennart och Vivianne Forsgren, Åsa Lundström
och några av årets musikals rollinnehavare. På plats under kvällen finns
gäster som tar med sina historier från logerna, kostymförråd och scen.
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-140 24, robbib@robertsfors.se.
Torsdag 10/10 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek.
Musiksällskapet säljer biljetter till årets föreställning under kvällen.
Samarr. med Robertsfors Musiksällskap.

Filmen om Musiksällskapet

Moa Lindgrens kortfilm om Robertsfors Musiksällskap visas varje halvtimme!
I filmen intervjuas bland annat Lennart och Vivianne Forsgren, Åsa Lundström och några av årets musikals rollinnehavare.
Lördag 19/10 Robertsfors bibliotek. Första visning 11.30, sista visning 13.30.
Lördag 26/10 Robertsfors bibliotek. Första visning 11.30, sista visning 13.30.
Samarr. med Robertsfors Musiksällskap.

Pressfoton och pressminnen

Lena Lindström och Curt Dahlgren, båda med långa karriärer på VK, berättar
om sitt jobb och minnen utifrån foton de tagit.
En utställning med fina pressfoton från VK:s och VF:s lokalredaktioner, samt
klippböcker från VK, visas på biblioteket under hela Kulturveckan.
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-140 24, robbib@robertsfors.se.
Torsdag 24/10 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek.
Samarr. med ABF.

Afternoon tea

Efterlängtad repris av Afternoon tea à la Roger Phillips med hembakade
scones, clotted cream, sandwich och kaka. Till detta serveras boktips från den
brittiska litteraturen.
OBS! Begränsat antal platser. Boka plats på 0934-140 24, robbib@robertsfors.se.
Pris 60 kr.
Fredag 25/10 kl. 14.30 Robertsfors bibliotek.
Samarr. med Vuxenskolan.

Godnattsagostund
Ta med nallen och pyjamasen och kom på mysig godnattsagostund! För 3 – 6 år.
Torsdag 14/11 kl. 18.30 – 19.00 Robertsfors bibliotek.

Scanna dina foton
Vi hjälper dig att scanna foton och spara dem till din dator eller till USB-minne.
Några USB-minnen finns till salu på plats. Möjligheten finns att lära sig scanna
själv och att sedan låna bibliotekets scanner vid fler tillfällen.
OBS! 1 – 5 foton/person, beroende på hur många som vill scanna.
Tisdag 19/11 kl. 17.00 – 18.30 Bygdeå bibliotek
Lördag 23/11 kl. 11.30 – 13.00 Robertsfors bibliotek

Skriv-på-Wikipedia-lördag
Samling för att uppdatera och fylla på information på Wikipedia om kommunens
byar, besöksmål och kända personer mm. Du får hjälp med hur du går till
väga och kan låna en dator på plats. Gemensam genomgång 11.30 – 12.00.
Bibliotekets hyllor med lokala böcker finns som faktabas. Nu kör vi!
Deltagarna bjuds på fika.
Lördag 7/12 kl. 11.30 – ca 13.30 Robertsfors bibliotek.

After school – språkcafé och läxhjälp.

Onsdagar och torsdagar kl. 13.00 – 15.00.
Välkommen att delta och även att hjälpa till! Vi söker fler volontärer. Ring
och få mer information om du är nyfiken: 0934-140 24.

Digitalhjälpen drop-in
Här kan du få hjälp med användandet av din surfplatta, mobil eller bärbara
dator. Vi kan även visa hur du laddar ner e-böcker eller skaffar en användare
på vår hemsida. Vi svarar på frågor och visar!
Ånäsets bibliotek: måndag kl. 16.00 – 17.00, 23/9 och 4/11.
Bygdeå bibliotek: onsdag kl. 13.00 – 14.00, 9/10 och 6/11.
Robertsfors bibliotek: fredag kl. 14.00 – 15.00, 11/10 och 29/11.
Du kan också boka egen tid för att få hjälp med användandet av din mobiltelefon,
dator eller surfplatta: 0934-140 24.

Digital nybörjarkurs
Måndagar kl. 15.00 – 16.30 Robertsfors bibliotek.
Introduktion och E-post: 14/10
Mobilt bank-id och swish: 21/10
Mina vårdkontakter: 28/10
Kommunens digitala tjänster: 11/11
OBS! Boka plats på 0934-140 24 eller robbib@robertsfors.se.

Data detox: få koll på dina digitala fotspår
Praktisk workshop om integritet på internet. Du får lära dig om spårare och
annonsblockerare, och varför det är bra att se över dina sekretess- och platsinställningar. Ta med din egen digitala enhet.
OBS! Boka plats på 0934-140 24 eller robbib@robertsfors.se.
Måndag 30/9 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek.

Sagostunder på biblioteken
För barn 3-6 år, kl. 9.30
Ånäset (Tisdag)

Bygdeå (Onsdag)

Robertsfors (Fredag)

Skogen 10/9

Skogen 11/9

Skogen 13/9

Rysligt 8/10

Rysligt 9/10

Rysligt 11/10

Garn 5/11

Garn 6/11

Garn 8/11

Julgran 3/12

Julgran 4/12

Julgran 6/12

