
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 hösten 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.  
Under pandemin kan vi också erbjuda tjänsten 
till dig som är i riskgrupp och inte kan ta dig till 
bibliotek därför. Vi lämnar av böckerna vid dör-
ren: smittfri läsning! 

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 
är den gemensamma webbplatsen för Umeåreg-
ionens bibliotek. Där finns aktuella öppettider, 
boktips och artiklar, och där kan du låna e-
böcker och e-film! 

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 9/9 till 9/12 

Ställer datorn, mobilen eller surfplattan till med 
problem? Är sociala medier eller andra webbsidor 
onödigt krångliga. Få hjälp på biblioteket! För 
vuxna. 

Utställning: Virkade väskor 
25 augusti - 30 september 

Ulla Söderström har i 25 år virkat variationer på 
ett väskmönster från tidningen Vi. Färgerna har 
slumpen bestämt. Hennes hantverk gränsande till 
konst finns att se på Mariehemsbiblioteket fram 
till den 30 september. 

Stickcafé 
Torsdag 24/9 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! 
Första av tre tillfällen under hösten. För vuxna. 
Obs! På grund av corona har vi begränsat antalet 
deltagare till maximalt 15 personer. Kom i tid! 

Utställning: Glasfusade alster 
1 oktober-30 november 

Vacker glaskonst på Mariehemsbiblioteket! Eva 
Rosén-Tiger ställer ut fat, ljuslyktor, skålar och 
fönsterupphäng i vår glasmonter. 

 
 

I en pöl 
Fredag 9/10 kl. 14:00 

Myrorna Nissin och Pock gör skogens viktigaste 
jobb - att bära barr till stacken! En dag ser de 
några vilsekomna barn som simmar i en pöl. My-
rorna bestämmer sig för att ta sitt ansvar och ta 
hand om barnen. Från 3 år. Obs! På grund av co-
rona har vi begränsat antal platser, hämta ut bil-
jett i god tid! 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 18/9 

Stickcafé 
Torsdag 15/10 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! 
Andra av tre tillfällen under hösten. För vuxna. 
Obs! På grund av corona har vi begränsat antalet 
deltagare till maximalt 15 personer. Kom i tid! 

Grundglädje - om existentiell 
hälsa, livsmod och mening 
Torsdag 22/10 kl. 14:00 

Ulrika Mottmann, diakon berättar om en viktig 

aspekt av hälsan. Fri entré Vi bjuder på fika! För 
vuxna. På grund av corona har vi begränsat 
antalet deltagare, och dessa behöver kostnadsfria 
biljetter. Hämta ut dem i tid! 
Biljetter finns att hämta på biblioteket från 8/10 

 
 

Stickcafé 
Torsdag 26/11 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! 
Tredje av tre tillfällen under hösten. För vuxna. 
Obs! På grund av corona har vi begränsat antalet 
deltagare till maximalt 15 personer. Kom i tid! 

Akta dig, Betty 
Fredag 27/11 kl. 14:00 

Morfar Kalle är så glad över sitt barnbarn Betty 
att han vill klättra upp i träd, slå volter, och be-
stiga berg. Men han är rädd! Betty är inte rädd. 
Ska morfar lära Betty om allt man måste vara 
rädd för, eller ska Betty lära morfar att barn kan? 

Från 2 år. Obs! På grund av corona har vi begrän-
sat antal platser, hämta ut biljett i god tid! 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 6/11 

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! 

Vi tar hand om varandra! 
Med anledning av corona har vi begränsat antalet 
deltagare på arrangemangen. Programmet kan 
också komma att förändras med kort varsel - ring 
oss eller håll koll på vår hemsida för den senaste 
informationen! 

 


