
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 våren 2020 

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


Digitalhjälp drop-in  
Onsdagar kl. 14:00-15:00 från 15/1 till  13/5 

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. 14:00 från 17/1 till 15/5

 

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.  

Stickcafé 
Torsdag 23/1 kl. 14:00 

Handarbete är balsam för själen, och ännu bättre 
blir det med litteratur och fika! Kom med era 
stickningar, lyssna till bokpresentationer, avnjut 
kakor, och umgås! Fri entré. Vi bjuder på fika! 
Fyra tillfällen under våren. För vuxna. 

Utställning: Respit 
1-29 februari 

I samband med Carl Weidenstolpes föredrag den 
13/2, visar vi Fridays for future Umeås egenpro-
ducerade utställning om koldioxidutsläppen i 
Umeå! Finns att se på Mariehemsbiblioteket hela 
februari månad. 

 

 

 

Hållbar utveckling: vår utma-
ning 
Torsdag 13/2 kl. 14:00 

Carl Weidenstolpe, Fridays for future, föreläser 
om klimatarbetet, och var vi står idag. Kom gärna 
med egna frågor! Biblioteket presenterar Hållbar-
hetshyllan och utställningen Respit. Fri entré. Vi 
bjuder på fika! För vuxna. 

Monsterkonster 
Fredag 14/2 kl. 14:00 

Ett av träden i skogen mår inte bra och doktorn 
tillkallas. När ingenting hjälper måste det till rik-
tiga konster, monsterkonster, för att trädet ska få 
leva som det vill, utan begränsningar. Från 3 år. 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 31/1 

Stickcafé 
Torsdag 20/2 kl. 14:00 

Handarbete är balsam för själen, och ännu bättre 
blir det med litteratur och fika! Kom med era 
stickningar, lyssna till bokpresentationer, avnjut 
kakor, och umgås! Fri entré. Vi bjuder på fika! 
Fyra tillfällen under våren. För vuxna. 

Kinesisk medicin och skrattyoga 
Torsdag 12/3 kl. 14:00 

Jing Helmersson, doktorand i fysik och folkhälsa, 
berättar om kinesisk medicin. Vi får också prova 

på skrattyoga Fri entré. Vi bjuder på fika! För 
vuxna.  

 

Stor stol 
Fredag 13/3 kl. 14:00 

Ramsigt, tramsigt. Snubbligt och bubbligt. Om 
glädjen i att lära sig nya saker och att kunna själv. 
Om att upptäcka. Om att röra sig. Och om att vara 
busig. Förvänta er ett livligt möte mellan clownen 

Ramsan och barnen! Från 2 år. 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 28/2 

Stickcafé 
Torsdag 19/3 kl. 14:00 

Stickcafé 
Torsdag 16/4 kl. 14:00 

Handarbete är balsam för själen, och ännu bättre 
blir det med litteratur och fika! Kom med era 
stickningar, lyssna till bokpresentationer, avnjut 
kakor, och umgås! Fri entré. Vi bjuder på fika! 
Fyra tillfällen under våren. För vuxna. 

Mariehemsdagen 
Söndag 31/5 kl. 12:00-15:30 

I år håller Mariehemsdagen till på ICA Kvantums 
parkering. Träffa oss där, och uppmärksamma 
årets teman: demokrati, delaktighet, ungdomar 
och Barnkonventionen! Vi ses! 

Bibliotekets nyhetsbrev 
Att hålla koll på flödet av allt nytt och bra som 
släpps är svårt, men vi har bot! En gång i måna-
den skickar vi ut ett nyhetsbrev med tips på 
färska böcker och filmer. Nyfiken? Kontakta oss 
om du vill få det i mejlkorgen! 


