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Spør en slektsgransker! 

Tirsdag 2. april  kl. 15.00 – 19.00  

på biblioteket. Drop-in! 

Kom innom og få hjelp med slektsgransking av  

Sør-Østerdal Slektshistorielag. 

Ta gjerne med egen pc/nettbrett. Alle er velkomne! 

 

 
 

Brettspillkveld 

Onsdag 3. april 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. 

Velkommen til en spennende spillkveld. 

 

 
 

 

 

 

Politisk hjerteRom 

Mandag 8. april kl. 18.00-19.00  

på biblioteket 

Tema: Hvilke saker bør politikerne i Elverum 

ta tak i framover? 

Vi fortsetter med innspill til kommende 

valgkamp. Kjenner du til en sak eller et tema 

som politikerne ikke snakker om? 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? I høst 

er det kommunevalg, og politikerne skal straks i 

gang med årets valgkamp. Nå har du 

muligheten til å påvirke hva politikerne skal 

fokusere på kommende 4-årsperiode.  

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. 
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Bok blir film - del 1: 

«Stephen King – kalkun & klassiker» 

Tirsdag 9. april kl. 19.00-20.30  

på biblioteket 

Ingen annen forfatter i verdenshistorien har 

fått så mange av bøkene sine filmatisert som 

Stephen King. Filmviter Brita Møystad Engseth 

viser klipp fra filmene og forteller om Kings 

klassikere og Kings kalkuner og hvorfor alt man 

trenger å vite om livet finnes i hans bøker. 

Velkommen til en grøssende festlig kveld! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vi lager påskepynt! 

Lørdag 13. april kl. 11-13.00  

på biblioteket 

Passer for alle barn og er gratis. Vi serverer 

kjeks og saft. Velkommen! 

 
 

 

Sjakk i biblioteket 

Lørdag 13. april 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. 

 

 

 

 

 

 

Go’praten 

– hver torsdag kl. 14.00 på biblioteket 

Vi møtes på biblioteket hver torsdag kl. 14  

til en prat om stort og smått.  

Velkommen! 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 

I påsken: 

Lørdag 13. 04.   kl. 10.00 – 14.00 

Mandag 15.04 og tirsdag 16.04 kl. 10.00 – 19.00 

Onsdag 17.04 – mandag 22.04 STENGT 

 

Ha en riktig god påske! 
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