
Program 
för biblioteken 
i Robertsfors

Våren 2022

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)

Tel. 0934-140 24

E-post robbib@robertsfors.se

Bygdeå

Tis  12-17, 17.30-19

Tors  12-16

Tel. 0934-143 09

E-post bybibl@robertsfors.se

Ånäset

Mån  12-17, 17.30-19

Ons  12-16

Tel. 0934-142 88

E-post anasbib@robertsfors.se

www.minabibliotek.se



Skrivarkurs
Vill du komma i gång med ditt skrivande? Författare och skrivpedagog Sara Wikman håller 
under 4 onsdagar skrivarträffar med enkla, roliga övningar som sätter igång skrivandet. 

Under kursen får du prova på att skriva dialog, skapa karaktärer, göra miljöbeskrivningar och 
mycket annat under lättsamma former.

Inga förkunskaper krävs. Vi prioriterar i första hand de som inte tidigare gått kursen.

Onsdag 23/2 klockan 18.30-20.30 Robertsfors bibliotek

Övriga träffar: 2/3, 9/3 och 16/3, samma tid.

Anmälan med namn och e-postadress till robbib@robertsfors.se eller 0934-140 24

Plugga inför högskoleprovet!
Ta chansen att förbereda dig inför högskoleprovet tillsammans med Lärcentrums pedagoger. Vid 
det första mötet presenteras allmän information och den verbala provdelen, svenska och engelska. 
Det andra mötet handlar om den kvantitativa delen, mattematiken.

Ytterligare tillfälle ges senare under våren, kontakta biblioteket om du är intresserad.

Måndag 14/2 17.30-19.00 Robertsfors bibliotek

Torsdag 24/2 17.30-19.00 Robertsfors bibliotek

Poesiturné med Kurt Levlin & Nils Louis Fredriksson
Nils Louis Fredriksson diktsamling I ljuset så levande gavs ut på Obygdn förlag i septem-
ber och är en vacker och gripande bok om att förlora en lillebror. Dikter om djupaste sorg vävs 
samman med betraktelser av livet i byn Harrsele i södra Västerbotten, där bröderna tillbringat 
sina somrar sedan barnsben.

Kurt Levlin, författare och bibliotekarie bosatt i Umeå. Hans tredje diktsamling och tionde bok 
Fältrapport gavs ut på Ord&Visor förlag i september. I den fortsätter han att skarpögt registrera 
vardagens olika skiftningar.

I samarbete med ABF.

Begränsat antal platser. Boka platsn med namn och telefon på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.

Inträde: 25 kr

Måndag 21/2 18.00 Robertsfors bibliotek

Sparka bollen till månen
Carina Linder är född i Burliden Burträsk där hon även i många år drivit lantbruk tillsam-
mans med sin man. Hon har även bl.a. jobbat på asylboenden för ensamkommande i många år. 
Hennes bok ”Sparka bollen till månen” är en verklighetsskildring om att vara papperslös och leva i 
limbo i Sverige i dag.  Att inte få stanna och inte heller ha rätt att komma till sitt land. 

I samarbete med Vuxenskolan.

Begränsat antal platser. Boka plats med namn och telefon på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.

Inträde: 25 kr

Måndag 28/2 18.00 Nybyskolans matsal



Häxhammaren och de 
svenska häxprocesserna
Åsa Bergenheim, professor emerita i 
idehistoria vid Umeå universitet, besöker oss 
och berättar om sin bok Häxhammaren och 
de svenska häxprocesserna.

I Sverige avrättades cirka 400 personer 
för trolldom under perioden 1492-1704. I 
konsten framträder allt med en fasansfull 
tydlighet, nakna kroppar i orgiastiska cere-
monier, håriga djävlar vilt kopulerande med 
kvinnor och förvridna smärtfyllda ansikten i 
flammande bål.

Åsa Bergenheim har gått igenom rannsak-
ningsprotokoll från 1600-talet. Det blir en 
kväll för alla och envar som är intresserade 
av det fascinerande ämnet.

Begränsat antal platser. Boka plats med namn 
och telefon på robbib@robertsfors.se, 0934-
140 24.

Inträde: 25 kr

Tisdag 22/3 18.00 Bygdeå Församlingshem

Jag skriver över ditt ansikte
Anna-Karin Palm berättar om sin bok ”Jag skriver över ditt ansikte” där hon följer sin mors 
gradvisa försvinnande in i alzheimers sjukdom, och försöker förstå mammans livshistoria och hur 
den påverkat henne själv och familjen. Det blir en berättelse om klassresa och livshunger, om familje-
hemligheter och en komplicerad mor-dotter-relation, som till slut kan landa i ett slags försoning.

I samarbete med ABF.

Begränsat antal platser. Boka plats med namn och telefon på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.

Inträde: 25 kr

Torsdag 24/3 18.00 Robertsfors bibliotek

Foton från Element Six
I september 2015 stängde företaget Element Six ner i Robertsfors. Produktionen flyttades till 
fabrikerna på Irland och i Sydafrika, och 175 anställda i Robertsfors påverkades.

Fotograf Ulf Forsberg fick möjlighet att komma och dokumentera sista veckan och nu visar 
han upp sina bilder på biblioteket i Robertsfors.

Begränsat antal platser. Boka plats med namn och telefon på robbib@robertsfors.se, 0934-140 24.

Inträde: 25 kr

Måndag 4/4 18.00 Robertsfors bibliotek



Sagostunder på biblioteken
Sagostunder annonseras när smittläget tillåter. För dig som vill läsa högt med ditt barn finns 
bokpåsar att låna via förskolorna. Du som inte har barn på förskola kan kontakta biblioteket, på 
robbib@robertsfors.se, 0934-140 24, så plockar vi ihop en påse till dig. 

Bokcirkeln #garanteratbraböcker
Nu kör vi igång med bokcirkeln #garanteratbraböcker 
igen. Vill du vara med? 

Kom in på biblioteket i Robertsfors och låna en bok 
från vår #garanteratbraböcker-bokhylla och anmäl dig i 
disken med namn och mailadress eller telefonnummer. 

Var du med förra hösten? Då är du välkommen igen!

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

Boken kommer
Vill du låna böcker men har svårt att ta dig till biblioteket? Då kan du beställa ”Boken Kommer”! 

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som inte kan komma till biblioteket själv, på 
grund av funktionshinder eller sjukdom. Det innebär att personalen plockar ihop och kommer 
hem till dig med de böcker du vill låna och hämtar dem när du läst färdigt.

Hör av dig till oss via telefon eller ett beställningsformulär som vi skickar med i väskan, så plockar 
vi ihop efter önskemål. Det kan vara både böcker och ljudböcker. 

Väskorna skickas en gång/mån i samarbete med Bruksam.

Kontakta Robertsfors bibliotek på 0934-140 24 eller robbib@robertsfors.se.

Digistart – kurs för nybörjare i den digitala världen
Vill du lära dig mer om internet? Med vår bokcirkel kan du ta steget ut på nätet. Vi utgår från 
Malin Perlhedens bok Digitant och gör praktiska övningar tillsammans. Alla deltagare får ett 
exemplar av boken gratis. 8 träffar.

Begränsat antal platser. Anmälan med namn och telefon till robbib@robertsfors.se eller 0934-140 24.


