
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 
www.holmsundobbolakulturforening.se 

 

 
 
 
 
 

 

Kultur- 

program 
 

Holmsund-Obbola 
Våren 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

På minabibliotek.se finns aktuell information om våra 
program. Besök oss även på Facebook. 
www.facebook.com/holmsundsbiblioteket 
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SILENT BOOK CLUB – BOKKLUBB 
Den tysta bokklubben ger dig 
möjlighet att avnjuta egen läsning i 
sällskap av andra. Ingen 
föranmälan, det är bara att dyka 
upp. Ta med valfri bok eller låna en 

på plats! Öppet för alla åldrar.  
Vi träffas torsdagarna 2 januari, 5 mars och 16 april kl. 18.00.  
Varje kväll har följande upplägg: 
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. 
19:30-19:45 Avslutning där de som vill ges möjlighet att prata om 
kvällens läsning med varandra. 
Det går förstås bra att endast delta enstaka kvällar. 

 
FÖREDRAG – TRE JUDISKA FÖRFATTARE  

Eva och Börje Jonsson berättar om judiska författare 
med anledning av Förintelsens minnesdag 27 
januari. En stämningsfull stund med högläsning. 
Författarna Chaim Hazaz, Amos Oz och Josef Agnon 
presenteras. 

Torsdag 23 januari kl. 18.00 Programrummet, Holmsunds 
bibliotek. Biblioteket bjuder på fika.  
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal platser, biljetterna 
släpps två veckor i förväg. OBS! Arrangemanget är torsdag 23 januari och 
ej på minnesdagen  

 
FÖRFATTARBESÖK – PO TIDHOLM 

Po Tidholm är författare, journalist och föreläsare. 
Utifrån Sverigekartan pratar Po Tidholm om 
ekonomi, geografi och de skilda förväntningar som 
finns på staden och landet.  
Tisdag 18 februari kl. 18.00. Programrummet, 

Holmsunds bibliotek. Entré 30 kr. Förköp på biblioteket i Holmsund 

och Obbola. Medarr. ABF 

 
MUSIKCAFÈ – MONIKA OCH JAG 

Lena Nilsson och pianisten Carina E Nilsson 
berättar om Monika Zetterlund och sjunger 
hennes sånger. 
Söndag 16 februari kl. 19.00 i Q-ben. Entré 

200 kr inkl fika. Biljetter säljs på biblioteken i Holmsund och Obbola. 

Ölunds Blommor, S:Hair, samt i entrén. Arr: Holmsund-Obbola 
Kulturförening 
 

FÖRFATTARBESÖK – ERIKA NORDVALL FALCK 
Erika Nordvall Falck berättar om 
sin bok Marknadsvantar, en 
aktuell översikt om traditionella 
stickade vantar i Norrbotten.  
Tisdag 3 mars kl. 18.00 
Programrummet, Holmsunds 

bibliotek. Entré 30 kr. 
Förköp på biblioteket i Holmsund och Obbola. Medarr. ABF 

 
SOPPLUNCHTEATER – I SANNINGENS TJÄNST  

Musik och berättelser med Thomas 
Andersson och Greger Ottosson.  
Onsdag 18 mars klockan 11.30, Café 
Nyfiket. Entré 200 kr inkl. sopplunch med 
kaffe. Begränsat antal biljetter. Endast förköp. 

Biljetter säljs på biblioteken i Holmsund och Obbola. Ölunds Blommor 
och S:Hair. Arr: Holmsund-Obbola Kulturförening. 

DIGITALA VECKAN 
23 – 29 mars pågår digitala veckan och 
biblioteket anordnar föreläsningar och 
visningar av bibliotekets tjänster på webben. 

Håll utkik på minabibliotek.se för kommande programpunkter. 

 
INTERNET FÖR LIVRÄDDA 

Under fyra träffar får du lära dig grunderna i 
att använda datorn och gå ut på Internet. 
Biblioteket bjuder på fika. 
Cirkeln startar måndag 16 mars kl. 13-14.30. 

16 mars: Grunderna i dator och internetanvändning 
23 mars: Nöje med internet 
30 mars: Nytta med internet 
6 april: Frågor och svar 
Gratis. Begränsat antal platser. Anmälan till ABF vxl: 090-71 16 02. I 
samarbete med ABF. Med stöd av Kulturrådet. 

 

BOKFRUKOST PÅ KVINNODAGEN 
Vi boktipsar och fikar tillsammans på 
Internationella kvinnodagen. Biblioteket har 
även bjudit in några gäster som högläser för oss. 
Biblioteket bjuder på fika.  

Söndag 8 mars kl. 10.00 – 12.00. Gratisbiljetter hämtas på 

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

 
FÖRFATTARBESÖK – LARS GYLLENHAAL 

Lars Gyllenhaal är författare och ledamot 
i Svenska militärhistoriska 
kommissionen. Föredraget "Nya 
uppgifter om Sverige under andra 
världskriget" utgår från hans senaste bok 
samt om nya uppgifter som tillkommit 

sedan boken publicerats. 
Torsdag 28 maj kl. 18.00. Programrummet, Holmsunds 
bibliotek. Entré 30 kr. Förköp på biblioteket i Holmsund och Obbola. 
 

MUSIK I LÖVSPRICKNINGEN – PÅ KÄRLEKENS VINGAR 
´Opera spirits´ sjunger kända sånger ur 
bland annat opera och operett till piano. 
Söndag 7 juni klockan 19.00, Holmsunds 
Kyrka, Entré 200 kr. Biljetter säljs på 

biblioteken i Holmsund och Obbola. Ölunds 
Blommor, S:Hair samt i entrén. Arr: Holmsund-

Obbola Kulturförening i samarbete med Holmsunds Församling 
 

FACKBOKSCIRKEL 
Vi läser 
facklitteratur ur 
skilda ämnen 
med inriktning på 
samhällsfrågor 
och träffas för 

samtal över en fika. Du deltar när du kan och vill. Boken finns att 
låna på Holmsunds bibliotek. Vi träffas på torsdagar kl. 18.00. 

16 januari: Upprorsmakaren av Reza Aslan                                        
27 februari: Den obeboeliga planeten av David Wallace Wells     
26 mars: Internet är trasigt av Martin Gelin och Karin Petterson   
23 april: Djurens språk av Eva Meijer 

 



SOMMARSALONG 
Lokala konstutövare bjuds in att delta med sina 
alster på sommarens konstsalong på Holmsunds 
bibliotek under juli och augustimånad. Vill du 
delta? Lämna in max 2 verk senast 1 juni på 
Holmsunds bibliotek. Tavlor ska vara märkta med 
namn och kontaktuppgift samt inramade och 
max 50x50 cm. Skulpturer får ej överstiga måtten 

30x30 cm. Varmt välkommen med dina alster! Frågor? Kontakta 
holmsundsbiblioteket@umea.se, 090 16 35 86 
Vernissage tisdag 30 juni kl. 18.00 Holmsunds bibliotek 

 
HANTVERKSJUNTA 

Vana som ovana handarbetare är 
välkomna och vi hjälper och inspirerar 
varandra. 
Vi samarbetar med ABF och erbjuder 
workshops med handarbetstema. Ingen 

föranmälan, du är välkommen även om du bara kan vara med vid 
något enstaka tillfälle. Ta med eget material. Fika kan tas med 
eller köpas på valfritt närliggande café. 
Torsdagar, ojämna veckor klockan 18.00 - 19.45.  
Säsongstart torsdag 16 januari 2020. Sista träff 7 maj. OBS! Ingen 
hantverksjunta skärtorsdag 9 april. Medarr:ABF 

 

BARN OCH UNGA 
SAGOFREDAG 

Sagostund på biblioteket. Tillsammans 
läser vi och leker sagor. Vårens tema är 
Kropp och känsla. Start fredag 24 januari. 
Från 3 år. 

Fredagar kl. 14.00, Programrummet, Holmsunds bibliotek.
 Fika 10 kr  

 
SAGOYOGA  

Sagofredag bjuder på Sagoyoga på Alla Hjärtans 
dag! Var snäll mot kroppen och delta med ditt 
barn på Marias sagoyoga. Från 2-5 år.  
Fredag den 14 februari kl. 14.00. 
Programrummet, Holmsunds bibliotek 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal 
platser, biljetterna släpps två veckor i förväg. 

 
FLERSPRÅKIG SAGOSTUND 

Vi läser sagor på flera språk! Sagorna läses 
parallellt på svenska. För alla barn oavsett 
modersmål. 
Onsdag 5 februari kl. 09.30. Vi läser på finska 
och svenska 

Fredag 21 februari kl. 14.00. Vi läser på tigrinja och svenska 
Torsdag 2 april kl. 09.30. Vi läser på thai och svenska. 

 
BARNTEATER – SAGOSKÅPET 

Lule Stassteaters sagoskåp 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! För barn 3-6 år. 
Söndag 23 februari kl. 14.00 på Holmsunds bibliotek. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal platser, 
biljetterna släpps två veckor i förväg. 

 

BABBLARNA 
Välkommen på Babblarna-kalas på 
biblioteket! Vi läser en saga med Tecken 
som stöd, dansar, pysslar, leker och gör 
andra kalasaktiviteter. Självklart har allt 
tema Babblarna! Ålder: 2-5 år.              

Onsdag 4 mars kl. 14.00 på Holmsunds bibliotek. Gratisbiljetter 
hämtas på biblioteket, begränsat antal platser, biljetterna släpps två 
veckor i förväg. 

MUSIKTEATER – VIRVEL OCH VINDA 
Vännerna Virvel och Vinda bjuder på 
nyskrivna sånger och sinnrika upplevelser. 
Med hjälp av barnen, musiken och lite blåst 
får vi snurr på tillvaron och virvlar fram mellan 
olika platser, känslor och tokiga upptåg. För 
barn 1-5 år och medföljande vuxen. 

Söndag 22 mars kl. 14.00, Q-ben, Storsjöhallen. Gratisbiljetter 
hämtas på biblioteket, biljetterna släpps två veckor i förväg. 

 
BARNTEATER – AKTA DIG, BETTY 

En interaktiv teaterföreställning för små barn om allt 
spännande som borde undvikas. Och hur en livrädd 
morfar får lära sig att även en docka kan ha en egen 
vilja och att barn kan klara av en hel del på egen 

hand. För barn 4-6 år. 
Söndag 29 mars kl. 14.00 Programrummet, Holmsunds 
bibliotek. Gratisbiljetter hämtas på biblioteket, begränsat antal platser, 

biljetterna släpps två veckor i förväg. 

 
BÄBISLEK MED MINN & MINNA   

Kom och träffa Minn och Minna! Två färgglada 
figurer, inspirerade av Barbro Lindgrens Max-
böcker, bjuder in föräldrarledig vuxen  och 
bebis till att sjunga, leka och utforska 
tillsammans. För bebis från 6 - 18 månader och 

medföljande vuxen (äldre syskon kan tyvärr inte följa med). 
Programrummet, Holmsunds bibliotek:  
Onsdag 1 april kl. 09.30-10.00 
Onsdag 8 april kl. 09.30-10.00 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket i Holmsund, begränsat antal platser, 
biljetterna släpps två veckor i förväg. 

Obbola bibliotek: 
Onsdag 22 april kl. 09.00-09.30 
Onsdag 29 april kl. 09.00-09.30 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket i Obbola, begränsat antal platser, 
biljetterna släpps två veckor i förväg. 

 

SPORTLOVET v. 10 
SKAPARVERKSTAD-TEXTA OCH TEXTA 

Välkommen till skaparverkstad där vi lär oss olika 
tekniker i textning och teckning. Från 8 år. 
Begränsat antal platser, föranmälan till biblioteket 
obbolabiblioteket@umea.se, 090 16 35 88 

Måndag 2 mars kl. 13.00-15.00 Obbola bibliotek. 

 
BRÄDSPELSHÄNG 

Biblioteket i Holmsund bjuder in World of 
boardgames och deras demospel. Välkommen 
att provspela olika sällskapsspel. Ingen 
föranmälan. Drop In. 

Tisdag den 3 mars kl. 13.00-16.00, Programrummet, Holmsunds 
bibliotek. 
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SPORTLOVSBIO 
Biblioteket bjuder på film och popcorn. Filmen är 
barntillåten, håll utkik på minabibliotek.se för 
titel. Föranmälan till biblioteket 

holmsundsbiblioteket@umea.se, 090 16 35 86. 
Torsdag 5 mars kl. 14.00-16.00 Programrummet, Holmsunds 
bibliotek. 

PÅSKLOVET v. 16 
HARRY POTTER DAG 

Visst finns det häxor, trollkarlar och magi! 
Biblioteket i Holmsund åker inte till Blåkulla i påsk 
utan vi drar till Harry Potters Hogwarts. 
Välkommen till en dag med roliga aktiviteter då du 
får träffa andra Potterheads. 

Onsdag 15 april kl. 12.00-15.00 Programrummet, Holmsunds 
bibliotek 

 
PÅSKLOVSBIO 

Biblioteket bjuder på film och popcorn. Vi visar 
Harry Potter och de vises sten. Filmen är tillåten 
från 11 år. Barn från 7 år måste ha med sig en 
medföljande vuxen. Föranmälan till biblioteket 
holmsundsbiblioteket@umea.se, 090 16 35 86. 

Torsdag 16 april kl. 14.00-16.00 Programrummet, Holmsunds 
bibliotek. 

 

SOMMARBOKEN 
Sommarlov =Sommarboken! 
Ännu en sommar med läsning, bokfika och 
aktiviteter på både Obbola och 
Holmsunds bibliotek. Håll utkik på 

minabibliotek.se för kommande programpunkter. 
 

E-RESURSER PÅ BIBLIOTEKET OCH HEMMA 
Umeåregionens bibliotek erbjuder en stor mängd digitala 
uppslagsverk, databaser och bibliotekets e-medier. Många får du 
tillgång till direkt från din egen dator och andra kan du nå när du 
besöker oss på biblioteken.  
Kom in på biblioteket så berättar vi mer eller besök 
minabibliotek.se 
 

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 
 
ALLAS BARNBARN 
Flera förskoleavdelningar i Holmsund och Obbola får besök av en 
pensionär från Allas barnbarnrörelsen som läser högt för en 
grupp barn. Huvudsyftet är att uppmuntra och stärka barns 
språkutveckling och att närma äldre och yngre generationer till 
varandra.Vi tar gärna emot fler Allas Barnbarnläsare! 
Är du intresserad av att medverka, kontakta Ulrica Nuottaniemi 
090-16 35 87 

UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKEN 
 

HOLMSUND 
 

Januari 
 

Förintelsens minnesdag 13/1-31/1 
 

Februari 
 

Henke Olofsson 
 

Mars 
 

Vävstugan i Holmsund 
 

April 
 

Eva Holmström 
 

Maj-Juni 
 

Elevutställningar 
Självporträtt åk 9 

Give me 5 Holmsunds förskolor 
 

Juli-augusti 
 

Sommarsalong 
 
 

OBBOLA 
 

Januari 
 

Ylva Brännlund 
 

Februari 
 

Maria Johansson 
 

Mars 
 

Eva Holmström 
 

April 
 

Vakant 
 

Maj 
 

Elevutställning 
Obbolaskolans åk 9 


