
 
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 
Hösten 2019 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

På minabibliotek.se finns aktuell information om 
våra program. Besök oss även på Facebook. 
www.facebook.com/holmsundsbiblioteket 
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MUSIK I LÖVFÄLLNINGEN – MAGDA ANDERSSON 
Magda Andersson deltog på 
”Visfestivalen på Holmön” i juli 
och nu kommer hon till oss och 
sjunger egna och andras visor. 
Magda är bosatt i Umeå och i 
september släpper hon sin 4:e 

soloskiva. Konserten framför hon tillsammans med Jessica 
Nordström på piano.  Torsdag 22 september kl. 19.00, 
Holmsunds Kyrka. Inträde 100 kr. Biljetter säljs i entrén. 

Förköp biblioteken Holmsund och Obbola. Ölunds Blommor, 
S:Hair och Holmsunds ”Spel o Kompani”. Arr: Holmsund-Obbola 
Kulturförening 

 
STUDIECIRKEL- INTERNET FÖR LIVRÄDDA  

Under 4 träffar får du lära dig 
grunderna i att använda datorn och 
gå ut på Internet. Biblioteket har 
möjlighet att låna ut dator vid 
kurstillfället.  

26 september: Grunderna i dator och internetanvändning 
3 oktober: Nöje med internet 
10 oktober: Nytta med internet 
17 oktober: Frågor och svar 
Cirkeln startar torsdag 26 september kl. 14.00 - 16:15 
Gratis. Begränsat antal platser. Anmälan till ABF vxl: 090-71 16 02. 
Biblioteket bjuder på fika. I samarbete med ABF. 

 
DIGITAL HJÄLP DROP IN PÅ HOLMSUNDS BIBLIOTEK  

Vi visar och berättar om bibliotekets 
digitala tjänster. 
Välkommen till Digitalhjälpen för att 
få hjälp med frågor som rör dator, 
internet, surfplattor, bibliotekets e-

tjänster och annat digitalt. Drop in klockan 15.00–16.00 
varje tillfälle. Ingen föranmälan behövs. 
Måndagar 16 september, 7 oktober, 4 november, 2 
december.  
 
FÖREDRAG- SJÖMANSVÄNNEN MAJA BESKOW 

I samband med Sjömanshusets 
utställning på Holmsunds bibliotek 
föreläser Karin Holmgren, 1:e 
arkivarie på Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten. Med hjälp av 
arkivmaterial berättas historien om 

Maja Beskow och hennes engagemang för sjömännen. 
Torsdag 3 oktober kl. 15.00 Programrummet, Holmsunds 
bibliotek.  Gratis inträde. Begränsat med platser. Biljetter 

släpps två veckor innan arrangemanget 
 

MUSIK – CECILIA KYLLINGE MED BAND 
Cecilia Kyllinge med band ger en 
föreställning med sånger av Björn 
Afzelius. 
Tisdag 8 oktober klockan 19.00, Q-ben 
Holmsund.  Inträde 150 kronor. Förköp 

biblioteken Holmsund och Obbola. Ölunds 

Blommor, S:Hair och Holmsunds ”Spel o Kompani”. Samt i entrén. 
Arr: Holmsund-Obbola Kulturförening. 

 
FOLKBILDNING - MYTER OCH VERKLIGHET 

För en ökad tillgänglighet och inkludering 
vid länets bibliotek arrangerar 
Regionbibliotek Västerbotten en turné med 
Elfrida Bergman och Lidia Svensson och 
deras rullande museum. Den lesbiska 

odyssén presenteras i en husbil, ett museum som är ett 
rörligt centrum för queera, och normen är queer. Det ska 
vara ett tryggt rum för alla så hbtq-fobi och rasism 
accepteras självklart inte 
Tisdag 15 oktober kl. 11.00 - 13.00. Holmsunds bibliotek 

 
FÖREDRAG VÄSTERBOTTEN LÄSER - ANDERS ÖHMAN  

Litteraturprofessorn Anders Öhman 
berättar om författaren Kurt Salmonsson 
som strävade efter att avskilja sig från 
mängden, att trotsa konventionerna. 
Anders börjar med en skildring av hans 

uppväxt i Hjoggböle och sedan hans väg till författarskapet. 
Uppehåller sig särskilt vid romanen Sveket, där temat för 
hans författarskap blir särskilt synligt. Under hösten 2019 
och våren 2020 är det romanen Sveket av Kurt Salomonson 
som hela Västerbotten ska inspireras att läsa. Vill du läsa 
Sveket av Kurt Salomonsson, passa på att anmäla dig och 
låna boken till vår bokfrukost den 24 november. I 
samarbete med Region Västerbotten och ABF. 
Söndag 20 oktober kl. 15.00. Gratis.  Frågor? 

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

 
SOPPLUNCH-ORMENS VÄG PÅ HÄLLEBERGET 

 En musikalisk berättarföreställning 
och monolog efter Torgny Lindgrens 
roman med Jonas Hedlund. 
Onsdag 20 november 12.00 på 
”Nyfiket” Himmelska Fridens Torg. 

Inträde 150 kronor. Inklusive soppa med tilltugg. 
Endast förköp på Biljetter säljs i biblioteken Holmsund och 
Obbola. Ölunds Blommor, S:Hair och Holmsunds ”Spel o 
Kompani” Arr: Holmsund-Obbola Kulturförening 

 
BOKFRUKOST MED YOGA- VÄSTERBOTTEN LÄSER  

Vi inleder med yogapass 
på Storsjöhallen och 
därefter blir det 
bokfrukost med samtal 
om Kurt Salomonssons 

bok Sveket. Boken finns att låna på Holmsund och Obbola 
bibliotek. 
Söndag 24 november kl. 10.00. Gratis. Föranmälan eller 
frågor till holmsundsbiblioteket@umea.se, telenr. 090-
163586. I samarbete med Storsjöhallen och ABF. 

 
 
 



HANTVERKSJUNTA HOLMSUNDS BIBLIOTEK 
HANTVERKSCAFÉ OBBOLA BIBLIOTEK 

Vana som ovana handarbetare är 
välkomna och vi hjälper och 
inspirerar varandra. Ta med eget 
fika, eller köp i valfritt närliggande 
café. Biblioteket bjuder på kaffe och 

thé.  Det är gratis och ingen föranmälan behövs, du är 
välkommen även om du bara kan vara med vid något 
enstaka tillfälle.  
Holmsunds bibliotek Torsdagar, udda veckor kl. 18.00 - 
19.45. Start den 12 september, sista träffen är 9 december.  

Obbola bibliotek Måndagar, udda veckor 17:30- 19.00. 
Start den 23 september. Sista träff 2 december. 

 
FACKBOKCIRKEL – EN BOK I TAGET 

Bokcirkeln En bok i taget 
läser enbart facklitteratur 
och arrangeras av 
Holmsunds bibliotek i 
samarbete med ABF. 
Deltagandet i bokcirkeln 

kräver ingen föranmälan och du väljer själv när du vill vara 
med och läsa. Böckerna finns att låna på Holmsunds 
bibliotek, kan skickas till Obbola bibliotek. 
Torsdag 19 september och 17 oktober kl 18.00. Bön för 
Tjernobyl av Svetlana Aleksijevitj 
Torsdag 7 november kl 18.00 Vi hade makten i åtta år av 
Ta-Nehisi Coates 
Torsdag 12 december kl. 18.00 Snö av Yngve Ryd 

 
ALLAS BARNBARN 

Flera förskoleavdelningar i Holmsund 
och Obbola får besök av en pensionär 
från Allas barnbarnrörelsen som läser 
högt för en grupp barn. I samråd med 
förskolans personal kommer ni 
överens om passande tider för 

högläsning. Vi tar gärna emot fler Allas Barnbarnläsare! 
Holmsund och Obbola växer så det knakar och just nu 
behöver vi fler läsare till Obbolas förskolor. 
Är du intresserad av att medverka, kontakta Ulrica 
Nuottaniemi via mail ulrica.nuottaniemi@umea.se eller 
ring 090-16 35 87 

 
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 
 

September 
Arkitekthögskolan 

 
Oktober 

Sjömanshemmets vänner.  
Vernissage 3 oktober kl. 12.00 

 
November 

Emmalie Västman 
 

December 
Mona Lindström Zittra 

 

OBBOLA 
 

September 
Holmsund Obbola modelljärnvägsförening 

 
Oktober 

Christer Andersson 
 

November 
Mona Lindström Zittra 

 
December 

Ylva Brännlund 

 
PYSSELLÅDOR FÖR BARN OCH UNGA 

På Holmsunds 
bibliotek har vi 
pyssellådor som 
du kan låna och 
använda på 

biblioteket. Det är gratis och det kostar inget. Personalen 
tar fram pyssellådorna och du lämnar tillbaka till oss när du 
är klar, behöver du mer papper eller utklipp fixar vi det åt 
dig.  
Texta & Teckna innehåller tuschpennor, kaligrafipennor, 
papper i olika nyanser samt en handbok för inspiration och 
tips. 
Klipp & Klistra innehåller mönstrat och färgat papper, 
figurer att göra collage med och sax, lim och mönstrat tejp.   
 
Välkommen till biblioteket och pyssla! 
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BARN OCH UNGA 

 SAGOFREDAG 
Sagostund på Holmsunds 
bibliotek. Tillsammans läser 
vi och leker sagor. Start 6 
oktober. Tema under hösten 
är djur. För barn från 3 år och 
deras föräldrar. Vid varje 

tillfälle tipsar vi om böcker att låna och fika finns för 10 kr 
/person. Första tillfället 4 oktober och vinteravslutning 6 
december 

Fredagar kl. 14.00, Holmsunds bibliotek, Programrummet
  

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. 
Onsdag 9 oktober kl. 09.30. Vi läser på arabiska och svenska 
Onsdag 6 november kl. 09.30. Vi läser på samiska och 

svenska 
Onsdag 4 december kl. 09.30. Vi läser på thai och svenska 

 
BARNTEATER – VOFF! 

Det handlar om en liten hund. 
Voff! 
Sånger, rim och rytmer. Voff! 
En liten pjäs om stora känslor. 
Glad! 
Ensam och rädd... Arg! 

Och att till slut få krypa upp i en varm famn. Voff! 
 Alla barn, oavsett ålder, har rätt till egna kulturupplevelser. 
I Voff! får bäbisar och små barn tillsammans med sina 
föräldrar ett lekfullt möte med teater. 
Söndag 6 oktober kl. 14.00. Holmsunds bibliotek, 
programrummet. Från 0-2 år. Gratisbiljetter hämtas på 

biblioteket, begränsat antal platser, biljetterna släpps två veckor 
i förväg.  

 
SAGODANS- LAILA KOM HEM 

Sagodans är en lugn 
och fantasifull 
aktivitet. Med sagan 
som inspiration – 
med rörelser, ord 
och fantasi – 

dansar, improviserar och leker barnen och danspedagogen 
sagan tillsammans. ”Vem är Laila? Vart är hon på väg? Och 
vilka är de som väntar så ivrigt och vill henne så väl? En 
berättelse som lämnar en plats där tanken kan röra sig 
fritt”. 
Söndag 24 november kl. 14.00. Holmsunds bibliotek, 
programrummet. 3-6 år. Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, 

biljetterna släpps två veckor i förväg. Foto Kalle Pirok. 

BARNTEATER – BLUES FÖR EN KATT 

En tvär och vresig gubbe lever ensam i 
skogen. Gubben vara ifred och inte bli störd. 
Men så…en morgon är alla saker utplockade 
ur gubbens koffert och däri ligger istället en 
gammal luggsliten katt. Nu är det slut på 
lugnet! Mycket musik, filosofiska 
funderingar, orimliga rim OCH en del 
akrobatik utlovas! Med Kajsa Reicke och 

Greger Ottosson Söndag 10 kl. 14.00 på Holmsunds 
bibliotek. Från 5 år. Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, 

begränsat antal platser, biljetterna släpps två veckor i förväg. 

 

HÖSTLOVET V.44 
PYSSEL – LJUSLYKTOR 

Vi gör ljuslyktor som lyser upp och värmer 
i mörkret. Gratis, ingen föranmälan. 
Måndag 28 oktober kl. 13.00-15.00 
Obbola bibliotek.  
Onsdag 30 oktober kl. 14.00-16.00, 

Holmsunds bibliotek, Programrummet. 
 

HÖGLÄSNING- MYSRYS MED FIKA 
Välkommen till en mysryslig högläsning 
som är lagom för dig från 8 år.  
Tisdag kl. 14.00. Holmsunds bibliotek, 
Programrummet.  Gratis. Ingen 
föranmälan. 

 
LOVBIO 

Biblioteket bjuder på lovbion Havets sång.  
Barntillåten film från 7 år med svenskt tal. 
Torsdag 30 oktober kl. 14.00, Holmsunds 
bibliotek, Programrummet.           Föranmälan 

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

 

JULLOVET 

LOVBIO 
Biblioteket bjuder på lovbio och 
popcorn. Barntillåten film med svenskt 
tal. Håll utkik på vår hemsida där vi 
presenterar vilken film det blir över 

julledigheten. Gratis.  
Torsdag 2 januari kl. 14.00, Holmsunds bibliotek, 
Programrummet.           Föranmälan maila 

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

 
JULPYSSEL- NÅLTOVNING 

På jullovet bjuder vi på ulligt pyssel och nåltovar 
mjuka figurer. Rekommenderad ålder 7 år. 
Ingen föranmälan. Drop in. 
Fredag 3 januari kl. 13.00 - 15.00. Holmsunds 
bibliotek, Programrummet. 


