
Program 
för biblioteken 
i Robertsfors

Hösten 2021

Öppettider
Robertsfors

Mån  11-19

Tis  11-15.30

Ons  11-15.30

Tors  11-19

Fre  11-15.30

Lör  11-14 (okt-april)

Låna -själv-öppet: 
Mån-Fre, ej skollov 8.30-11.00

Tel. 0934-140 24

Epost robbib@robertsfors.se

Bygdeå

Tis  12-17, 17.30-19

Tors  12-16

Tel. 0934-143 09

Epost bybibl@robertsfors.se

Ånäset

Mån  12-17, 17.30-19

Ons  12-16

Tel. 0934-142 88

Epost anasbib@robertsfors.se

www.minabibliotek.se



Svante Bäckström - Så höjer sig landet
Debuterande författaren från Burträsk berättar om sin roman Så höjer sig 
landet. Anders Andersson är drängen som blir hemmansägare utan att vara 
ämnad för det livet. I stället för att bruka jorden dras han till skogen där han 
kan ströva fritt. 
För Anders är varken plogen, sådden eller skörden eftersträvansvärd, för 
antingen växer människan eller så växer naturen. När han bildar familj 
tillsammans med Magdalena blir konflikten mellan motstridiga ideal alltmer 
påträngande. Anders slits mellan plikten att ge sin familj ett bättre liv och 
drömmen att vandra ensam i det orörda.  
I samarbete med ABF och Västerbotten läser.
Begränsat antal platser. Boka plats på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.
Inträde 20 kronor.
Tisdag 28/9 18:30 Församlingsgården i Bygdeå.

Karin Smirnoff - Sockerormen
Karin Smirnoff mest känd för trilogin om Janakippo, 
kom i våras ut med boken Sockerormen som handlar 
om Agnes, Kristian och Miika som växer upp i Sö-
dertälje på 80-talet. Tillsammans med den före detta 
världsartisten och musikläraren Frank Leide bildar 
de Bretzel-ensemblen. 
Frågan är vem han egentligen är: En trygghet när 
föräldravärlden sviker eller det största sveket av dem 
alla. Sockerormen är en berättelse om orimlig kärlek, 
utanförskap och musik. Om en vänskap som kanske 
överlever allt.
I samarbete med ABF.
Begränsat antal platser. Köp biljett på Robertsfors bibliotek.
Inträde 20 kronor.
Lördag 16/10 11:00 Diamanten, Robertsfors.

Säg det med ett stygn!
Vi broderar vår mening med hjälp av olika stygn. Vad säger kråkspark och 
korsstygn? Hemslöjdskonsulent i textilslöjd Rebecka Heklistoff leder en 
slöjdträff om broderi och virkning. Du få hjälp att komma igång med ett brode-
ri och tips kring material och tekniker.
Ingen förkunskap krävs och material finns på plats. Vi bjuder på fika.
I samarbete med Västerbottens läns Hemslöjdsförening.
OBS! Max 10 deltagare. Boka plats på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24. 
Tisdag 26/10 13-16 Robertsfors bibliotek



Skrivarkurs för dig som kommit i gång och vill fortsätta skriva
Det här är en fortsättningskurs för dig som skrivit en del innan och vill skriva 
mer. Om du är i gång med ditt skrivande eller ringrostig spelar ingen roll, vi 
arbetar med enkla, inspirerande övningar där vi utforskar skrivandet och 
fördjupar oss i gestaltning, miljöbeskrivningar och perspektiv.
Vid 4 tillfällen lotsar författare och skrivpedagog Sara Wikman deltagarna 
genom övningarna.
Start onsdag 27/10 18:30-20:30 på Robertsfors bibliotek. Om restriktio-
nerna runt pandemin ändras genomförs träffarna digitalt.
Anmälan med namn, telefonnummer och e-postadress till robbib@robertsfors.
se eller 0934-140 24

De hemarbetande kvinnornas fackförbund
Karin Holmgren, 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, berättar 
om 1900-talets husmodersrörelse, framväxten av Riksförbundet Hem och 
Samhälle, en av våra största kvinnoorganisationer och dess många husmo-
dersföreningar i Sverige och Västerbotten. I Robertsfors bildade telegrafkom-
missarie Aline Laurell en förening 1924.
I samarbete med Alla tiders.
Begränsat antal platser. Boka plats på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.
Torsdag 28/10 18:30 Robertsfors bibliotek 

Säg det med ett snitt!
Ge utlopp för ord och tankar genom karvsnittskniv och getfot i trä. Hemslöjd-
skonsulent i hårdslöjd  Isac Enetjärn leder en slöjdträff. Knivar finns att låna 
och material att prova på. Ingen förkunskap krävs. Vi bjuder på fika.
I samarbete med Västerbottens läns Hemslöjdsförening.
OBS! Max 10 deltagare.  Åldersgräns 12 år. Boka plats på robbib@robertsfors.
se, 0934-140 24. 
Lördag 13/11 11-14 Robertsfors bibliotek

Kent Lundholm - Älskade Ester
Älskade Ester är en roman som har dokumentär grund. Här ger författaren 
ett kärleksfullt och inträngande porträtt av denna märkliga kvinna, som var 
”nalta eljest”. Ester Nilsson levde mellan åren 1896-1985 i Lycksele kommun. 
Efter trettio års isolering i väglöst land, följde hon som ung föräldrarna till ål-
derdomshemmet. Där blev hon kvar i 56 år. Förutom att Ester närvarade vid 
tusentals begravningar, syntes hon även på stadens alla premiärer.
I samarbete med ABF.
Begränsat antal platser. Boka plats på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.
Inträde 20 kronor.
Måndag 15/11 18:30 Ånäset, Lokal anges senare.



Sagostunder på biblioteken
På grund av pandemin genomförs höstens sagostunder endast tillsammans 
med förskolorna.

Bokcirkeln #garanteratbraböcker
Nu kör vi igång med bokcirkeln #garante-
ratbraböcker igen. 
Vill du vara med? Kom in på biblioteket i 
Robertsfors och låna en bok från vår #ga-
ranteratbraböcker-bokhylla och anmäl dig 
i disken med namn och mailadress eller 
telefonnummer. 
Var du med förra hösten? Då är det bara att komma. 
Vi har tre inbokade träffar under hösten:
Måndag 27 september 18.00 Robertsfors bibliotek
Måndag 25 oktober 18.00 Robertsfors bibliotek
Måndag 22 november 18.00 Robertsfors bibliotek

Barnteater: Akta dig Betty
Karl Andersson ska bli morfar till pyttelilla och 
underbara barnbarnet Betty. Han måste omedel-
bart utbilda sig i allt som kan gå på tok och beger 
sig därför till barnens värld - förskolan.
Akta dig, Betty är en interaktiv teaterföreställning 
för små barn om hur en livrädd morfar får lära sig 
att barn har full koll på läget själva och att allt inte 
går att mäta.
Profilteatern ger föreställningen.
Fri entré. Begränsat antal platser. Anmälan krävs 
till robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.
Lördag 4/12 kl 12.30 Robertsfors bibliotek

OBS! 
Med anledning av rådande pandemi kan förändringar ske i 
programmet. Håll er uppdaterade på Mina bibliotek, Bibliote-
kets Facebooksida, Visit Robertsfors och via affischering.


