
Öppettider 
Måndag  10 - 20  

Tisdag  10 - 17 

Onsdag  10 - 20  

Torsdag  10 - 17  

Fredag  10 - 17  

Särskilda öppettider gäller under storhelger. 

Tegsbiblioteket 

Tegs centralskola 
Målargränd 15 
090 - 16 53 32 
tegsbiblioteket@umea.se              
www.minabibliotek.se/teg 
www.facebook.com/tegsbiblioteket 

 

Tegsbiblioteket 

 Program 

 Hösten 2021 

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.  
Kontakta personalen vid intresse. 

Låna en bokcirkelkasse 
Bokcirkelkassarna innehåller 8 böcker, en  
handledning och en författarpresentation.  
Mer information om olika titlar finns på mina-
bibliotek.se. Kassarna kan reserveras. 

Talböcker 
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. Kontakta personalen vid intresse. 

Digitalhjälp 
Boka tid med en bibliotekarie om du till exempel 
vill komma igång med e-böcker och e-ljudböcker, 
läsa tidningar digitalt i Pressreader eller skapa ett 
konto på minabibliotek.se och lära dig reservera 
böcker. Kontakta personalen vid intresse.  

 

Foto: Madelene Edlund, White Arkitekter, Kulturskolan i Umeå 
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Bokklubben 
Onsdagar klockan 15.00 - 16.00 
Start 6 oktober 

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

fika och pyssla? Gå med i Bokklubben! Varje 
onsdag t o m 1/12 (uppehåll under v.44). 
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 
 

Bäbislek 
 Fredagar klockan 10.00 
 15/10, 22/10, 29/10 

 Sång och lek med Minn och  
Minna från Kulturskolan.  
Vi bjuder på fika! För föräldra-
lediga med barn 6 - 18 mån. 
Endast föranmälan:  
tegsbiblioteket@umea.se    
 
 

Bebissång 
Fredag 12 november  
Klockan 10.00  
 

 Tillsammans med  
Kristina Sturk får vi  
en  mysig sångstund 

med   rörelser, musik och  instrument. En 
upplevelse för dig och bebisen! För föräldra-
lediga med barn 0-1 år. Endast föranmälan: 
tegsbiblioteket@umea.se 
 
 
 
 

Läslovet v. 44 
 UFO-VERKSTAD  

 Tisdag 2 november 
 Klockan 13.00 - 15.00 
 

 Bygg ett eget litet UFO   
med hjälp av återbruk. 
För dig mellan 6 och 9 år. Vi bjuder på fika!  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 
 

 RYMD-SKOJ 
 Onsdag 3 november  
 Klockan 13.00 - 15.00 
Vi skapar stjärnbilder och 
gör roliga experiment till-
sammans. För dig  mellan  

9 och 12 år. Vi bjuder på fika!  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 
 

Småbarnsteater 
Voff 

Fredag 5 november  
Klockan 10.00 
 

Det handlar om en liten 
hund—Voff! Sånger, 
rim och rytmer. En liten 
pjäs om stora känslor. 
För barn mellan 0 -2 år. Längd: ca 40 min.  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 

 

Anmälan öppnar 2 veckor innan 
till samtliga arrangemang 

 

Julpyssel 
Fredag 3 december  
Klockan 10.00 - 11.00 

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

 Luciababystund 
Måndag 13 december  
Klockan 10.00 - 11.00 

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

 


