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Nissefnatt i julenatt : babyteater 

Lørdag 1. desember kl. 14.00 – 14.30  

på biblioteket 

"Det er julenatt, og nissene Niana og Noria 
reiser rundt med gaver til alle barna. Når de 
kommer til det aller siste huset har de ingen 
flere gaver igjen. Hva skal de gjøre, og hvem 

bor her på dette rare, ensomme stedet?" 
Opplevelsesfabrikken Experia kommer til oss 

med baby-teateret "NISSEFNATT I JULENATT", 
for å gi 0-3 åringene litt herlig julestemning! 

Arrangementet er gratis, men alle må ha billett! 
Disse hentes på Elverum bibliotek - en billett 

per. voksen, babyen går uten.  
Det er kun 40 plasser, så vær rask! 

 
 

 
 

Brettspillkveld 

Onsdag 6. desember 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 ulike brettspill og opplæring. 

Velkommen til en spennende spillkveld. 

 

 
 

Juleverksted 

Onsdag 19. desember kl. 17.00 – 19.00  

på biblioteket 

Kom på bibliotek og få litt deilig julestemning, 

kanskje lage de siste julegavene? 

Vi serverer gløgg og pepperkaker! Passer for 

alle barn (og voksne) og er helt gratis. 
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Børli i VR 

Uke 50  

(Mandag 10. desember – lørdag 15. desember) 

på biblioteket 

I uke 50 kan du få oppleve Hans Børlis dikt i 

hans egen verden, ved bålet på et hogstfelt en 

sen kveld, her på biblioteket. 

Børli i VR (Virtual Reality;  virtuell/kunstig  

virkelighet) er et prosjekt fra Fylkesbiblioteket i 

Hedmark, finansiert av Nasjonalbiblioteket. Det 

er utviklet av Encircle Games AS på Hamar. 

Velkommen innom biblioteket  

for en artig reise i Børlis diktverden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Go’praten 

– hver torsdag kl. 14.00 på biblioteket 

Vi møtes på biblioteket hver torsdag kl. 14 til 

en prat om stort og smått. En av bibliotekets 

ansatte vil delta. Det serveres kaffe og te. 

 

 
 

 

Fredagstipset 

– hver fredag kl. 11.00 på biblioteket 

Boktips med noe attåt! Velkommen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstider: 

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag – fredag kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 

 
Åpningstider i jula: 

Mandag 24.12 – onsdag 26.12 Stengt 

Torsdag 27.12   kl. 10.00 – 14.00 

Fredag 28.12   kl. 10.00 – 14.00 

Lørdag 29.12   kl. 10.00 – 14.00 

Mandag 31.12 – tirsdag 1.1.  Stengt 

 

(Det er ikke Go’praten eller Fredagstipset i romjula) 

 

God jul og godt nytt år! 
 

 

 


