
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 anslutning 

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 
Hösten 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningar 
1/6 – 31/8  "Djur är människor"  
av Elin Magnusson . 

 
 
 
 

 

 
 

 1/9 – 2/10 Målningar av Margareta Johansson 
 
 5/10 – 30/10  Akvareller  av Emma Tjärnström 
 
 2/11 – 27/11  Akvareller av Ella Lepistö 
 
30/11 –30/12 Måleri av Anna Persson 
 

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 7 oktober, 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 november, sammanlagt 4 
tillfällen. 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 2/10. Avslutning den 4/12.  
23/10 och 20/11 är det teater istället för sagostund. 
OBS! Vi kan inte ta emot fler än 50 barn inkl. vuxna. 
Tänk också på att hålla avstånd!  

 

 
 
 

 

 

 

 

Barnteater: Lilla My berättar 

Fredag den 23/10 kl. 14.00  
Ett spännande äventyr om att kämpa för det man 
tror på, tappa bort varandra och återförenas!  
Handlingen är fritt baserad på Tove Janssons Farlig 
midsommar. Teater Oland 
Från 4 år. (Hämta gratisbiljetter en vecka innan) 

Barnteater: Monster-konster av och med  
Dockteater Månstjärnan. 
Fredag den 20/11 kl. 14.00  
Handlingen utspelar sig i den levande naturen.  
Huvudpersonen är ett barn som har två mammor.  
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.  
 
Teman: 
5/10:   Skrivarverkstad med Kurt 
19/10: Annika läser: Spöken & Rysare 
2/11:   Skrivarverkstad med Kurt 
16/11: Annika läser:  Roligt så in i Norden 

 
 

Bibblan på höstlovet -  Se separat annons! 

 

Skaparbibblan & spelbibblan 

Spel och skaparlådor med material finns till utlån i biblioteket. 
Hämta en låda/ett spel i hyllan vid informationsdisken 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. 

 

 Max antal besökare på alla våra       
arrangemang  är i höst 50 personer.   
  
Tänk på att hålla avståndet! 

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


 

 

Eftermiddagsprogram 

Onsdag 30/9 kl. 15.00  

Herrarna satte oss hit 
Elin Anna Labba, journalist och författare om 
tvångsförflyttningarna och Sveriges kolonialisering 
av Sápmi.  
Entré 50:-  Medarr: ABF   

 

Onsdag den 21/10 kl. 15.00  

 

 

 

 

 
 

De hemarbetande kvinnornas fackförbund 
Karin Holmgren, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, 
berättar om framväxten av Riksförbundet Hem och 
Samhälle och husmodersrörelsen under 1900-talet. 
Entré 50:- Medarr: ABF 
 
 

Onsdag 28/10, klockan 15.00 

 

 
 

 

 
 

 
Bakvatten 
Maria Broberg  om sin debutbok.  Bakvatten är  
berättelsen om de människoöden som knyts ihop av 
pojken Nilas försvinnande i Västerbottens inland i  
mitten av sextiotalet. En roman om ensamhet,  
längtan, byskvaller och hur långt samvetet kan 
sträcka sig.   
Entré 50:- Medarr: Bilda 

 

Onsdag 4/11, klockan 15.00 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ålevangeliet  
Patrik Svensson  om världens mest gåtfulla fisk. En 
fisk som gett upphov till ett alldeles eget mysterium 
inom naturvetenskapen, det som kallas "ålfrågan". 
Men "Ålevangeliet" är också en bok om författaren 
och hans far och hur ålen förde dem samman.  
Entré 50:-  Medarr. Bilda 
 

Onsdag 11/11, klockan 15.00 

 

 

 

 

 

 Gå med mig till hörnet 
Anneli Furmark berättar om sin senaste bok, sina  
tidigare serieböcker  och om sin konst.   
Entré 50:-  Medarr: ABF 

 
Onsdag 2/12, klockan 15.00    

 

 

 

 

 
 

  
 

Den besvärliga Elin Wägner  
Journalisten och författaren Ulrika Knutson berättar 
om Elin Wägner och tar fasta på hennes mer okända 
sidor.   
Entré 50:- Medarr: ABF 
 
Biljetter till våra arrangemang förbokas eller köpes på plats 
i biblioteket före eller i anslutning till res- 
pektive arrangemang. Betala med kort eller Swish. 
I höst kommer vi inte att kunna ta emot fler än 50 
personer till våra arrangemang. Tänk på att hålla avstånd! 

 

 

 

 
 

 

 

 

På minabibliotek.se kan du bland annat: söka i vår kata-
log, läsa boktips och artiklar samt sköta dina lån när det 
passar dig.  

I e-biblioteket kan du nyttja olika databaser, låna e-böcker 
och e-ljudböcker, läsa såväl internationella som svenska 
tidningar och tidskrifter samt låna strömmande film direkt 
till din dator. 
 

För att kunna nyttja våra digitala tjänster måste du ha ett 
bibliotekskort och en pin-kod. På minabibliotek.se kan du  
läsa mer om hur du skaffar dig ett bibliotekskort samt en 
inloggning! 

 

 

 

Bokcirklar 

 

 

 

 

Öppen bokcirkel. Torsdagar 15.00 
Ledare: Saga Meuser och Gunilla Röding 

Öppen grupp, ingen föranmälan.   

24/9  Nio främlingar av Liane Moriarty 

29/10  Ålevangeliet av Patrik Svensson 

26/11  Styr din plog över de dödas ben av  Olga       

Tokarczuk 

17/12  I som här inträden av Astrid Väring 

Medarrangör: ABF 

 

Finland i våra hjärtan. Måndagar 15.00 

Ledare: Kaarina Honkanen. Föranmälan. 

 7/9   Testamente av Nina Wähä 

5/10  Bomullsängeln av Susanna Alakoski 

9/11  Sanningen  av Riikka Pulkkinen 

7/12  Sidopersonen av Saara Turunen 

Medarrangör: Bilda 
 

Vill du också starta en bokcirkel? 

Vi på biblioteket hjälper dig  gärna med  tips på  
läsning.  Det går också att använda biblioteket som  
lokal för träffarna. Vi kan även erbjuda bokcirkelkassar  
för utlån. Dessa kan lånas i åtta veckor och  innehåller  
oftast åtta ex. av samma bok, en författarpresentation,  
en handledning och en skrivbok där ni kan skriva ner  
tankar  och åsikter.   

 

Silent book club / Tysta bokklubben. 
Onsdagar 18.00-20.00 

Vi läser tyst tillsammans. Öppen grupp, ingen föranmälan. 
Ledare:  Kurt Levlin 
Fyra tillfällen under hösten:  9/9, 7/10, 11/11, 9/12. 
 
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. 

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  

Du som tillhör en riskgrupp för corona-smitta eller av  
någon annan orsak inte själv kan komma till biblioteket 
finns möjlighet att få böcker levererade på annat sätt.   
Bibliotekspersonalen plockar ihop böcker enligt önskemål 
och kommer överens med dig om hur böckerna ska  
levereras. Ring oss för mer information. 


