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Brettspillkveld
Onsdag 3. oktober kl. 18.00-21.00
på biblioteket
I samarbeid med ERSSK (Elverum rolle- og
strategispillklubb) ønsker vi velkommen til
brettspillkveld på biblioteket. Vi har et godt
utvalg med brettspill.
Velkommen til nye og gamle spillere.

Spør en slektsgransker!
Mandag 8. oktober kl. 15.00-19.00
på biblioteket. Drop-in!
Kom innom og få hjelp med slektsgransking av
Sør-Østerdal Slektshistorielag.
Gratis for alle. Ta gjerne med egen
pc/nettbrett. Velkommen!

Åse Grønlien Østmoe
om Vidar Sandbeck
Mandag 8. oktober kl. 19.00-21.00
på biblioteket
I år er det 100 år siden Vidar Sandbeck ble født.
Vi markerer jubileet med en gjest fra dikterens
hjembygd Åmot, Åse Grønlien Østmoe.
Hun forteller om Vidar Sandbecks liv og
forfatterskap, og vil også lese fra hans tekster.
Åse Grønlien Østmoe er styreleder for
Sandbeck-stiftelsen, og er ellers kjent som
tidligere ordfører i Åmot.
Gratis inngang. Velkommen!

Åpningstider:
Mandag – onsdag kl. 10.00 – 19.00
Torsdag – fredag kl. 10.00 – 16.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00

Perledag
Lørdag 13. oktober kl. 11.00 – 13.00
på biblioteket
Vi dekker bordet med perler i alle farger og
fasonger! Vi serverer kjeks og saft, setter på litt
musikk og koser oss.
Passer for barn i alle aldre. Velkommen!
Spør en slektsgransker!
Mandag 22. oktober kl. 15.00-19.00 på
biblioteket. Drop-in!
Kom innom og få hjelp med slektsgransking av
Sør-Østerdal Slektshistorielag.
Gratis for alle. Ta gjerne med egen
pc/nettbrett. Velkommen!

Go’praten
– hver torsdag kl. 14.00 på biblioteket
Vi møtes til en prat om stort og smått.
En av bibliotekets ansatte vil delta.
Velkommen! Det serveres kaffe og te.
Fredagstipset
– hver fredag kl. 11.00 på biblioteket.
Boktips med noe attåt! Velkommen!

Nysgjerrig på slekta di?
Mandag 15. oktober og
Tirsdag 23. oktober,
kl. 17.00 – 19.00,
på biblioteket
Er du nysgjerrig på hvem du er i familie med?
Hvem besteforeldrene og oldeforeldrene dine
var, og enda lenger tilbake i tid? Når ble de
født, hva jobbet de med, er du kanskje en
fjerde-del svensk?!
Alt dette er det mulig å finne ut av!
Sør-Østerdal Slektshistorielag kommer til oss
for å lære bort alt de vet om slektsgransking.
Fyll ut familie-treet ditt her og få hjelp til videre
forskning. Passer for barn fra 3 klasse og
oppover. Gratis! Velkommen!

Sjakk i biblioteket
Lørdag 27. oktober kl. 11.00 – 14.00 på
biblioteket
Denne lørdagen kan du komme på biblioteket å
spille sjakk mellom kl. 11.00 og 14.00. Elverum
sjakk stiller med sjakkbrett og instruktører.
Både nybegynnere og erfarne sjakkspillere er
velkomne.

