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Lars Mytting bokbades
av Brynhild Marit B. Møllersen
om «Søsterklokkene»
Søndag 2. september kl. 18.00
på biblioteket
Vi får besøk av Lars Mytting i forbindelse med hans
nye bok «Søsterklokkene».
Han blir bokbadet av journalist Brynhild M.B.
Møllersen her på biblioteket.
Vi åpner dørene en søndagskveld for at du skal
kunne være en av de første som får høre om
Myttings nye historiske roman.
I samarbeid med Norli, Kremmertorget.
Mulighet for kjøp av signerte bøker.
Gratis inngang. Velkommen!

Vi leser sammen!
Lørdag 8. september kl. 13.00-13.30
på biblioteket
Bli med på lesestund på biblioteket, vi leser, ser på
og snakker litt om en utvalgt bok
– eller to. Passer best for barn fra 3-5 år.
Spør en slektsgransker!
Tirsdag 11. september kl. 15.00-19.00
på biblioteket. Drop-in!
Kom innom og få hjelp med slektsgransking av
Sør-Østerdal Slektshistorielag.

Politisk hjerteRom
Tema: Er Elverum et raust samfunn?
Onsdag 19.september kl.18.00-19.00
på biblioteket
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Brettspillkveld
Onsdag 5. september kl. 18.00-21.00
på biblioteket
I samarbeid med ERSSK (Elverum rolle- og
strategispillklubb) ønsker vi velkommen til
brettspillkveld på biblioteket.
Spillklubben vil bidra med opplæring.

Å være raus handler om å gi noe uten å forvente noe
tilbake. Om å akseptere at vi er ulike og at ingen er
perfekte. At andre mener noe annet – og at det har like
stor verdi. At alle er like mye verdt. Et raust samfunn gir
plass til alle. Hvordan er dette i Elverum? Er det raushet i
befolkningen – og hva med politikken?
Møt opp- og hvis du vil er du hjertelig velkommen til å
dele egne tanker og ideer, samt gi politikerne gode
innspill. Politisk HjerteRom er en meningsutveksling og
idémyldring mellom innbyggere og politikere.
Gratis adgang.

Fredagstipset med gjest: Bengt-Erik Børli
Fredag 21. september kl. 11.00
på biblioteket
Bengt-Erik Børli presenterer sin nye bok
«Mollstemte sommerfugler».
Enkel servering. Velkommen!

Spør en slektsgransker!
Mandag 24. september 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!
Avslutningsfest for Sommerles
Mandag 24. september kl. 18.00
på Ungdommenes hus
Bare for dere som har vært med på
årets Sommerles!

HANS BØRLI
- Det er derfor blåklokkene er like blå
En personlig beretning v/Frank Eriksen
Tirsdag 25. september kl. 19.00
på biblioteket
Lyrikeren Frank Eriksen fra Hamar kommer
til Elverum bibliotek for å snakke om
Hans Børlis liv og diktning.
Gratis inngang. Velkommen!
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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!

DEN VANSKELIGE SAMTALEN MED BARN
-om bruken av bøker i samtaler
med barn om vold og overgrep
Onsdag 26. september kl. 19.00-20.30
på biblioteket
Elverum bibliotek presenterer bøker som kan brukes
møte med barn som enten er, eller man mistenker er,
utsatt for vold eller overgrep.
Bøkene kan også brukes for å forebygge overgrep,
ved å styrke barnas egen integritet.
Arrangementet passer for skole –og barnehageansatte,
foreldre og foresatte og andre som har barn i sin nærhet.
SMISO Elverum er representert og skal holde et
faginnlegg om tematikken.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Sjakk i biblioteket
Lørdag 29. september 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.
Åpningstider:
Mandag – onsdag kl. 10.00 – 19.00
Torsdag – fredag kl. 10.00 – 16.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00

