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Brettspill for barn 
Lørdag 2. februar kl. 11.00 - 14.00  

på biblioteket 
I dag kan du komme og spille brettspill på 

biblioteket. Ingrid Gabrielsen, som selv er en 
ivrig brettspiller, vil være til stede og lærer 

gjerne bort nye spill. Vi har kjøpt inn en del nye 
brettspill som passer for barn, så vi har godt 

utvalg. Passer for barn fra ca 5 år. Velkommen! 
 

 
 

 
Starthjelp i slektsgransking : del 1 

Tirsdag 5. februar kl. 19.00 – 21.00  

på biblioteket 

Sør-Østerdal Slektshistorielag holder kurs for 

nybegynnere i slektsgransking over to kvelder i 

februar. Dette er for deg som vil komme i gang, 

men ikke vet hvor du skal begynne. 

Ta gjerne med egen bærbar pc. Kurset er gratis. 

Velkommen! 

 
 

 
 

Brettspillkveld 
Onsdag 6. februar kl. 18.00 - 21.00  

på biblioteket 

I samarbeid med ERSSK (Elverum rolle- og 

strategispillklubb) ønsker vi velkommen til 

brettspillkveld på biblioteket.  

Vi har en rekke ulike brettspill.  

Spillklubben vil bidra med opplæring.  

 

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.   

Velkommen! Det serveres kaffe og te. 

 

 
 

Fredagstipset 

– hver fredag kl. 11.00 på biblioteket 

Boktips med noe attåt! Velkommen! 
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Eventyryoga 

Lørdag 9. februar kl. 12.00 – 13.00  

på biblioteket 

Anette fra Modaka kommer  

for å ha eventyryoga med oss! 

Eventyryoga er en yogaform der barna gjennom  

et eventyr gjør pusteøvelser og bevegelser  

som passer til historien.  

Timen avsluttes med avslapning og  

en liten filosofi-stund.  

Man må ikke kunne yoga fra før, dette passer for 

alle barn mellom 6 og 10 år. 

Det koster 75 kroner pr. barn (betales på 

biblioteket). 

 

 

 

 

Sjakk i biblioteket 

Lørdag 16. februar 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. 

 

 
 

Starthjelp i slektsgransking : del 2 

Mandag 18. februar kl. 19.00 – 21.00  

på biblioteket 

Dette er andre kvelden Sør-Østerdal 

Slektshistorielag holder kurs for nybegynnere i 

slektsgransking. Dette kurset fortsetter der 

kurset 5. februar sluttet. 

Kurset er gratis. Velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Politisk hjerteRom 

Onsdag 27.februar kl. 18.00-19.00  

på biblioteket 

Tema: Hvilke saker bør få fokus i årets 

valgkamp i Elverum? 

Partienes listeforslag skal være klare snart, og 

partiene jobber nok intenst med både fullføring av 

lister og partiprogram. Dersom det er noe 

politikerne burde ha spesielt fokus på de 

kommende fire årene, så er dette riktig tidspunkt 

for å påvirke partienes programmer. Hva er viktig 

for deg? Hva er viktig for ditt lokalmiljø? Hva er 

viktig for ditt lag eller forening? Hva er viktig for alle 

oss som bor i Elverum kommune? 

Møt opp – og hvis du vil er du hjertelig velkommen 

til å dele egne tanker og ideer, samt gi politikerne 

gode innspill i forkant av årets valgkamp. 

 

Åpningstider: 

Mandag – onsdag   kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag – fredag   kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag    kl. 10.00 – 14.00 


