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

Take-away
Vill du av någon anledning inte komma in i
biblioteksrummet? Eller vet du helt enkelt inte
riktigt vad du vill ha? Vi kan plocka ihop en liten
påse med smakprov! Du når oss via mejl eller
telefon!

Vill du starta en läsecirkel?

Öppettider
Måndag

10 - 20

Tisdag

10 - 16

Onsdag

10 - 18

Torsdag

10 - 16

Fredag

13 - 16

Mariehemsbiblioteket
Program hösten 2022

Hitta till oss
Biblioteket ligger i anslutning till Bräntbergsskolan.

Om du inte får plats i eller inte hittar en läsecirkel 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.

Bibliotekets nyhetsbrev
Att hålla koll på allt nytt som släpps är svårt,
men vi har bot! En gång i månaden skickar vi ut
nyhetsbrev med tips. Nyfiken? Kontakta oss om
du vill få det i mejlkorgen!

Programförändringar
Arrangemang kan komma att ändras eller ställas
in med kort varsel. Ring oss, eller håll utkik på
vår hemsida på www.minabibliotek.se/
mariehem för den senaste informationen!
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen för Umeåregionens bibliotek. Där finns aktuella öppettider, boktips och artiklar, och där kan
du låna e-böcker och e-film, och mycket mer!
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Digitalhjälp drop-in
Onsdagar kl. 14:00-15:00 från 14/9 till 7/12
Ställer datorn, mobilen eller surfplattan till med
problem? Är sociala medier eller andra webbsidor
krångliga. Få hjälp på biblioteket! För vuxna.

Fredagsmys med Carina
Fredagar kl 14:00 från 9/9 till 16/12

Sagostund på biblioteket. Vi läser sagor, ramsar
och sjunger. Det går bra att ta med eget fika!
Observera att de fredagar vi arrangerar barnteater, så tar Fredagsmys paus. För barn från 2 år.

Stickcafé
Handarbete är balsam för själen, och bättre blir
det med litteratur och fika! Kom med era stickningar, få boktips, och umgås. Fri entré. Vi bjuder
på fika! Fyra tillfällen under hösten. För vuxna.

Torsdag 22/9 kl. 13:00
Torsdag 20/10 kl. 13:00

Umeå 400 år: Föredrag Kvinnor visar vägen

Barnteater: Bäbislek med Minn
och Minna

Torsdag 6/10 kl. 14:00

Fredag 11/11 kl. 09:30

Forskaren Kerstin Thörn har grävt i arkiven, och
hittat ett antal framstående kvinnor från Umeås
historia som oförtjänt hamnat i skymundan. Kerstin presenterar engagerat och underhållande!
Fribiljett behövs för entré. Vi bjuder på fika! Ett
samarrangemang med ABF. För vuxna.

Färgglada Minn och Minna bjuder in bebis och
vuxen till att sjunga och utforska tillsammans,
inspirerat av Max-böckerna. En medföljande
vuxen, kom gärna lite innan utsatt tid. Fribiljett
behövs för entré. Ett samarrangemang med Kulturskolan. För bebisar 6 månader - 18 månader.

Fribiljetter finns att hämta på biblioteket från 22/9

Fribiljetter finns att hämta på biblioteket från 28/10

Höstlov: Bokbinderi - skapa
egna böcker

Barnteater: Akta dig, Betty

Måndag 31/10 kl. 13:00

Morfar Kalle vill slå volter, klättra i träd, och bestiga berg. Men morfar har levt länge, och vet att
man kan slå sig. Betty har inte levt lika länge, och
är inte rädd. Morfar måste lära Betty allt om hur
man kan råka göra sig illa! Profilteatern berättar.
Fribiljett behövs för entré. För barn 4-6 år.

Workshop i japansk bokbindning. Lär dig teknikerna, och skapa en enkel skiss- eller anteckningsbok
från grunden, fram till den färdiga boken. Fribiljett behövs för entré. Vi bjuder på fika! Ett samarrangemang med Kulturskolan. För barn 10-12 år.

Torsdag 24/11 kl. 13:00

Fribiljetter finns att hämta på biblioteket från 17/10

Torsdag 8/12 kl. 13:00

Höstlov: Teckna drakar

Barnteater: Scch! Det låter djur

Onsdag 2/11 kl. 14:00

Fredag 30/9 kl. 14:00
Vem gruffar vid älvens strand? Vem knorrar vid
förskolans grind? Vem tjoar så att det låter långt
bortom bergen? Lyssna noga och gå försiktigt närmare. Ljud, musik och rörelse: Ögonblicksteatern
bjuder på en poetisk resa som publiken får delta i.
Fribiljett behövs för entré. För barn 2-4 år.
Fribiljetter finns att hämta på biblioteket från 16/9

Drakar är spännande djur, som finns i alla kulturer. Illustratören Tobias Johansson håller i en
skaparverkstad i hur man kan tänka när man tecknar fantasiväsen som drakar. Fri entré. Vi bjuder
på fika! För barn 7-12 år.

Fredag 18/11 kl. 14:00

Fribiljetter finns att hämta på biblioteket från 4/11

Umeå 400 år: Politikersamtal Mariehems och Umeås framtid
Torsdag 1/12 kl. 14:00
Umeå och Mariehem växer. Det ställer krav på
infrastruktur, husbyggen, kultur, och fritid. Efter
valen, vad tror nämndernas nyvalda ordföranden? Hans-Åke Rönnlund leder samtal med några
av våra högsta folkvalda, kom med frågor och
funderingar! Fribiljett behövs för entré. Vi bjuder
på fika! Ett samarrangemang med ABF. För vuxna.
Fribiljetter finns att hämta på biblioteket från 17/11

