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– hver torsdag kl. 13.00 – 14.30 i Elvarheim,
Rådhuset (inngang Storgata)
Vi møtes i Elvarheim (kommunens kantine) til
en prat om stort og smått. En av bibliotekets
ansatte vil delta. Vi tar opp alt fra nyhetssaker
fra dagens aviser til tema som de frammøtte
ønsker seg. Vi setter oss rundt et bord og så lar
vi praten gå. Dette er et lavterskeltilbud for deg
som savner noen å snakke med i hverdagen!
Alle er velkommen!

– annen hver fredag kl. 11.00 på biblioteket
Fredag 5. november og fredag 19. november
De ansatte formidler gode leseopplevelser.
Velkommen til en hyggelig halvtime!

Skumringstimen
Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 10.00 – 19.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 19.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 14.00

NB! Med forbehold om endringer.

Mandag 15. november kl. 19.00 på biblioteket
Sondre Myrvang Saxrud og Mari Elida Eikeland
skal lese tekstutdrag fra Sally Salminens
«Kathrina» i Skumringstimen. Dette er et
program i regi av foreningen Norden, hvor
bibliotek og organisasjoner i hele Norden og
Baltikum leser høyt de samme tekster.
Velkommen!

Books on War

Sex, revolusjon og islam.
Seyran Ates i samtale med Geir Wikenes
Fredag 19. november kl. 17.00
i Elverum kulturhus, Storstua
Seyran Ates som er en tyrkisk-tysk advokat,
feminist og en av de første kvinnelige imamer i
Europa, slåss for en seksuell revolusjon i Islam. I
boka «Islam trenger en seksuell revolusjon : et
kampskrift» som ble oversatt til norsk i 2019
skriver hun om dette temaet.
Books on war er et samarbeid mellom Elverum
bibliotek og Movies on war.
Enkeltbillett kr 250,-.
Gratis ved kjøp av festivalpass.

Books on war

Litterært mestermøte
– Anne Bitsch og Marte Michelet.
Bøker som utfordrer
vårt nasjonale selvbilde
Lørdag 20. november kl. 17.00
i Elverum kulturhus, Storstua
Vi har invitert forfatterne Anne Bitsch og
Marte Michelet til Books on War for å snakke
om deres bøker som på ulike måter utfordrer
vårt nasjonale selvbilde.
Marte Michelet kom med boka «Hva visste
hjemmefronten? Holocaust i Norge» i 2018 og
«Brorskapet. En historie om drapet på
Benjamin Hermansen» av Anne Bitsch kom i år.
Books on war er et samarbeid mellom Elverum
bibliotek og Movies on war.
Enkeltbillett kr 250,-.
Gratis ved kjøp av festivalpass.

Dukketeater:
«Fjøsnissen ordner opp»
Lørdag 20. november kl. 14.00
på biblioteket
Petter Wiik og dukketeateret viser
forestillingen "Fjøsnissen ordner opp".
Vi møter Nissefar, Fjøsnissen, bondekona og
musa. Det blir musikk og førjuls-stemning!
Passer for barn fra 3 til 10 år.
Arrangementet er gratis, men alle må ha billett!
Disse hentes på Elverum bibliotek - en billett
per person. Vi har kun 30 plasser, så vær rask!

