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Vennskapsdag 

Lørdag 3. november kl. 12.00 – 13.00 

på biblioteket 

I dag har vi fokus på vennskap! Først leser vi en bok 

sammen, og så fortsetter vi med ulike aktiviteter. 

Det er lurt å være her fra start. 

Passer fra 6 år og oppover. 

 

 
 

Spør en slektsgransker! 

Mandag 5. november 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! 

 
Åpningstider: 

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag – fredag kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 

 

 

 
 

Politisk hjerteRom 
Tema: Hvordan er det å komme  

som flyktning til Elverum? 

Tirsdag 6. november kl. 18.00-19.00  

på biblioteket 

Elverum kommune bosetter mellom 50 og 85 

flyktninger hvert år. Dette er mennesker som i 

hovedsak blir plassert i kommunen vår – uten å selv 

ha valgt det. Hvordan er det å komme hit? Hvilket 

samfunn og hvilke utfordringer er det de møter? 

Hva gjør vi som bor her for at de skal føle seg 

velkomne og bli en del av vårt lokalmiljø? Vi har 

invitert noen flyktninger for å fortelle om sitt møte 

med Elverum. Møt opp med egne tanker og ideer – 

og gi politikerne gode innspill! Enkel bevertning.  

 

Brettspillkveld 

Onsdag 7. november 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.  

Spillklubben vil bidra med opplæring. 
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Oddvar Brå og Thor Gotaas 

Søndag 11. november kl. 18.00  

på biblioteket 

Thor Gotaas har skrevet bok om Oddvar Brå, 

"Oddvar Brå - et skiløperliv". De kommer begge til 

Elverum bibliotek. Det blir en livlig samtale mellom 

Thor Gotaas og skilegenden Oddvar Brå.  

Dette er et samarbeid med Norli Kremmertorget og 

det vil bli mulighet for kjøp av signerte bøker. 

Da vi har begrenset antall plasser (100 stk.) må alle 

ha billetter. Disse kan hentes både på biblioteket og 

Norli Kremmertorget. Velkommen! 
 

 
 

Spør en slektsgransker! 

Tirsdag 20. november 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. 

 

 

 

 
 

Sjakk i biblioteket 

Lørdag 24. november 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. 

 

Lær å hekle fruktnett 

Mandag 26. november kl. 19.00  

på biblioteket 

Gry Bodil Ås lærer deg hvordan du kan hekle deg et 

eget nett til frukt og grønnsaker. Vil du bruke 

mindre plast, så er dette en god start. Ta med 

heklenål nr. 3 og bomullsgarn som passer til, eller 

noe du allerede har hjemme. Velkommen til en 

nyttig og hyggelig heklekveld. Enkel servering. 

 

 
 

 

Sjakkforedrag med 

Hans Olav Lahlum og Atle Grønn 

pluss godbiter fra Lahlums siste 

kriminalroman 

Torsdag 29. november på biblioteket 

Kl. 18.00 – De lidenskapelige sjakkentusiastene 

Lahlum og Grønn vil snakke om deres nye bok 

«Sjakkgeniene. Historien om verdensmesterne». 

Kl. 19.00 – Lahlum vil fortelle om sin nyeste 

kriminalroman «Isbjørngåten». 

Mulighet for kjøp av signerte bøker. I samarbeid 

med Norli Kremmertorget og Elverum sjakk. 
 

 
 

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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