
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 Kronoskogsvägen. 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 

Grubbe- 

biblioteket 
Program och utställningar 
Våren 2020 

Utställningar 
13/1 – 31/1 Fåglar  
Fåglar i tråd och luffarslöjd av Åke Hermansson 

 
 
 
 

 
 
 
 

3/2 – 28/2 Akvareller  
Av Peter Andersson 
 

3/3 – 27/3  Kraftkällor 
Av Lena Frykholm, Maggan Lindblom, Anna Cunosson 
och Monica Liljeström 
 

30/3 – 30/4 Akvareller  
Av Ella Lepistö 
 

4/5 – 29/5 Give me five  
Förskolorna i närheten ställer ut alster från ”I en pöl” 

Måndagsbibblan 
med högläsningspepp 

På måndagkvällar 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 5 februari, samman-
lagt 4 tillfällen. Anmälan till biblioteket.  

Babybokprat – bokläsning direkt till din baby, i liten 
grupp! Att lyssna och läsa är ett helt litet äventyr. 
Från 4 månader. Start 11 mars, sammanlagt 4 till-
fällen. Anmälan till biblioteket!  

Sagobibblan Fredagar 14.00 

Sagoklubben ”Fredagsmys” kommer tillbaka! Fyll 
ditt sagokort med sagostjärnor! Fredagar kl. 14.00. 
Från 3 år. Efteråt finns möjlighet att köpa fika: barn 
10:-, vuxna 20:-. Start 7/2. Avslutning den 24/4.  
21/2 och 13/3 är det teater istället för sagostund. 
Ingen sagoklubb den 10/4 (långfredag). 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Barnteater: Sagoskåpet.  
Fredag den 21/2 kl. 14.00. Sagoskåpet är ett magiskt 
skåp som rymmer berättelser och sagor för alla barn. 
När skåpet öppnas avslöjas en sagovärld i miniatyr 
och i skåpets lådor döljer sig många överraskningar! 
Från 3 år. (Hämta gratisbiljetter en vecka innan.)  

Barnteater: Sagodans 
Fredag den 13/3 kl. 14.00.  Inleds med sagostund. 
Med sagan som inspiration dansar, improviserar och 
leker barnen och Balettakademiens danspedagog 
sagan tillsammans. Från 3 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 läs, skriv, prata böcker och få 
boktips. Vi bjuder på frukt eller fika.  
Observera att anmälan gäller till samtliga träffar. 
 
Förslag på teman: 
10/2: Barn har rätt 
24/2: Sport & häst 
9/3: Spöken  & rysare 
23/3: Magi & fantasi 
6/4: Roligt så in i Norden  

 

Bibblan på sportlovet -  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. 

 

Foto: Malin Grönborg, Peter Hoelstad, Ritu Andersson, Lule Stassteater 

mailto:grubbebiblioteket@umea.se
http://www.minabibliotek.se/
http://www.facebook.com/


 

 

Eftermiddagsprogram 

Onsdag 22/1, klockan 15.00 

 

 

 

 

 

Huldas hus 

Anita Salomonsson kommer från Hjoggböle i  
Västerbotten och har givit ut ett flertal romaner 
som utspelar sig i trakten, bland annat Vackrast var 
ändå mamma, Lika som kärlek liksom den senaste, 
Ängeln i posthuset, som utkom 2017.  
Medarr: ABF. Entré 40:-  
 

Onsdag 29/1, klockan 15.00 

 

 

 

 

 
 
 
 

Några intressanta fågelarter i umetrakten 
 

Christer Olsson, ornitolog, berättar och imiterar.  
Christer tillhör de främsta ornitologerna i Sverige 
och är författare till boken Västerbottens fåglar. Nu 
kommer han återigen till Grubbebiblioteket och be-
rättar om fåglar både här och där i Västerbotten och 
i världen. Medarr: ABF. Entré 40:- 
 

Onsdag 12/2, klockan 15.00 

 

 
 

 

 
 

1950-talet - Folkhemmets sista decennium 

Kerstin Thörn, idéhistoriker, talar om folkhemmets 
sista decennium, 1950-talet, modernitetens, ung-
domskulturens och kalla krigets tid.  
Medarr. ABF. Entré 40:- 

OBS! Måndag 17/2, klockan 15.00 

 

 

 

 

 

Kartan 

Utifrån Sverigekartan pratar Po Tidholm om  
ekonomi, geografi och de skilda förväntningar som 
finns på staden och landet. Medarr. ABF. Entré 40:- 
 

Onsdag 18/3, klockan 15.00 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1960-talet - Rekordåren 
 

Kerstin Thörn, idéhistoriker, talar om rekordåren 
under 1960-talet, vänsterupprorets, miljonprogram-
mets och den fria sexualitetens decennium.  
Medarr. ABF. Entré 40:- 

 

Onsdag 25/3, klockan 15.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glöd och visdom 

 Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, be-
rättar om några av sina vägvisare; feministerna  
Ellen Key, Anna Lindhagen och Elsa Laula Renberg 
som alla kunde koppla ihop frågor om kvinnors och 
barns rättigheter med fred, miljö och social rättvisa.  
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 

Kurs: Internet för nyfikna 
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 och 
Pressreader. Du tar med dig din egen smartphone  
eller surfplatta. Kaffe serveras. 
              

6/2 Uppstart. Hitta på nätet 
13/2 Titta på nätet 
20/2 Läsa på nätet 
27/2 Avslutning med tips på bra appar 
 

Gratis. Du anmäler dig till hela kursen på fyra träffar. 
Begränsat antal deltagare. Föranmälan till biblio-
teket senast fredag 31 januari. 
 
 

Föreläsningsserie: Digitala tjäns-
ter och säkerhet på internet. 
Under fyra torsdagar får vi besök av olika föreläsare 
som berättar och informerar om sina digitala tjäns-
ter och säkerhet på nätet. Här får du information 
om bl a Bank-ID, Swish och Vårdguiden.  
Kaffe serveras. 

5/3 Nordea—Kom igång med digitala tjänster 
12/3 1177—Dina vårdärenden på nätet 
19/3 Bibliotekets IKT-pedagog—Säkerhet på nätet 
26/3 Swedbank—Digital ekonomi 
 

Gratis. Du anmäler dig till en eller flera träffar. 
Föranmälan till biblioteket senast dagen innan  
respektive träff. 

Bokcirklar 

 

 
 

Öppen bokcirkel. Torsdagar 15.00 

Ledare: Ingrid Harnemo och Saga Meuser 
Öppen grupp, ingen föranmälan.  
Kom en eller flera gånger.  
30/1 Möss och människor av John Steinbeck 
27/2 Allt jag inte kan säga av Emilie Pine 
26/3 Nio främlingar av Liane Moriarty 
23/4 Löparna av Olga Tokarczuk 
28/5 Ålevangeliet av Patrik Svensson   
Medarrangör: ABF 
 

Finland i våra hjärtan. Måndagar 15.00 

Ledare: Kaarina Honkanen. Föranmälan.  
27/1 Själarnas ö av Johanna Holmström 
24/2 Sörjen som blev av Anna Takanen 
23/3 Brudar i svart av Sirpa Kähkönen  
20/4 Testamente av Nina Wähä 
11/5 7+7: brev i en orolig tid  av Itkonen/Westö 
Medarrangör: Bilda 
 

Tisdagscirkeln. Tisdagar 15.00 

Föranmälan.  
21/1 Juloratoriet av Göran Tunström 
18/2 En ny tid av Ida Jessen 
17/3 Domaren av Ian McEwan 
21/4 Återstoden av dagen av Kazuo Ishiguro 
Medarrangör: ABF 
 

Silent book club / Tysta bokklubben. 
Tisdagar 18.00-20.00 
Vi läser tyst tillsammans. Öppen grupp, ingen föran-
mälan. Ledare: Magnus Kronlund. Fem tillfällen under 
våren: 21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5. 
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 digitalhjälp 

Du är välkommen att boka tid för att i lugn och ro få 
hjälp med bibliotekets digitala tjänster t ex Legimus, 
e-böcker, Pressreader eller frågor som rör digital 
teknik, internet, mobiltelefoner och surfplattor. 
Vi avsätter 1 timme per bokning. 

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. 


