
Öppettider 
Måndag  11 - 20  

Tisdag  11 - 17 

Onsdag  11 - 20  

Torsdag  11 - 17  

Fredag  11 - 17  

Särskilda öppettider gäller inför storhelger och 
under sommaren. 

Tegsbiblioteket 

Bryggargatan 48 
090 - 16 53 32 
tegsbiblioteket@umea.se              
www.minabibliotek.se/teg 
www.facebook.com/tegsbiblioteket 

 

Tegsbiblioteket 

 Program 

 Hösten 2020 

Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörel-
sehinder eller annat funktionshinder inte själv kan 
komma till oss på biblioteket finns möjlighet att få 
ta del av vår BOKEN KOMMER-verksamhet.  

Låna en bokcirkelkasse 
Bokcirkelkassarna innehåller 8 böcker, en hand-
ledning och en författarpresentation. Mer inform-
ation om olika titlar finns på minabibliotek.se. 
Kassarna kan reserveras. 

Egen nedladdning 
Har du svårigheter att läsa tryckt text kan du ha 
rätt till egen nedladdning av talböcker via Legi-
mus.se som drivs av Myndigheten för tillgängliga 
medier, MTM. 

Boka en bibliotekarie 
Boka tid med en bibliotekarie om du till exempel 
vill komma igång med e-böcker och e-ljudböcker, 
skapa ett konto på minabibliotek.se och lära dig 
vad du kan använda det till eller lära dig att söka i 
databaserna. 
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Bokklubben 
Onsdagar klockan 15.00 - 16.00 
Start 9 september 

Går du i åk 3, 4 
eller 5 och gillar 
att prata böcker, 

fika och pyssla? Gå med i Bokklubben! Endast 
föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 

Läslovet v. 44 
TECKNA MANGA  

Tisdag 27 oktober 
Klockan 13.00 - 15.00 
 

Lär dig grunderna i att teckna 
manga med ledaren Vendela 
Berglin. Vi bjuder på fika! För 
dig mellan 9 och 12 år. Endast  
föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 

 

 SKROTPYSSEL 

 Onsdag 28 oktober  
 Klockan 13.00 - 15.00 

 Vi skrotslöjdar figurer, smycken  
och nyckelringar med  Hanna .  

För dig  mellan  6 och 12 år. Vi bjuder på fika!  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 
 

BOLLYWOOD-DANS 

Fredag 30 oktober  
Klockan 10.00 - 11.00 

Välkommen till en minikurs i  
Bollywood-dans med Ramya.  
Vi bjuder på fika! Från 3 år.  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 

Babystunder 
 Fredagar klockan 10.00 
 Start 4 september 

Sång, ramsor och sagor för          
de minsta. Vi bjuder på fika!  
Två omgångar: september  
och oktober (uppehåll 25/9).  

Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se    
 

Bebissång 
Onsdag 21 oktober  
Klockan 10.00  
 

Tillsammans med 
Kristina Sturk får vi en 
mysig sångstund med  
rörelser, musik och instrument. En upplevelse 
för dig och bebisen! För 0-1 år.  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 
 

Babblarnakalas 
Fredag 20 november  
Klockan 10.00  

Sagostund med pyssel och 
kalasskoj—allt med tema 
Babblarna! Från 2 år.  
Endast föranmälan:  
tegsbiblioteket@umea.se 

 

Barnteater 
Vem är på teater? 

Fredag 13 november  
Klockan 10.00 
 

I "Vem är på teater?” möter 
vi vännerna Katt, Kanin, Nalle, Fågel och Nal-
legris. Dom bygger en teater. Men mycket 
kommer att hända innan den står klar.   
För barn mellan 3-5 år. Längd: ca 40  min.  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 

Julpyssel 
Fredag 4 december  
Klockan 10.00 - 11.00 

Kom och pyssla inför 
den stora högtiden! 
Från 3 år.   
Vi bjuder på fika!  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 
 

Luciababystund 
Fredag 11 december  
Klockan 10.00 - 11.00 

Julsånger och julsagor för de 
minsta. Vi bjuder på fika!  
Endast föranmälan:  
tegsbiblioteket@umea.se 


