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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! 

 

 

 
 

Brettspillkveld 

Onsdag 2. januar 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. 

 

 

 

 

SLAMpoesi-workshop med  

Norgesmester Marius Abrahamsen 

Lørdag 12. januar kl. 11.00 – 14.00 

på biblioteket 

Gjennom denne workshopen vil du lære hvordan du 

skriver slam-poesi, ved hjelp av enkle skriveøvelser. 

Og ved bruk av teaterøvelser og scene-teknikker 

lærer du det du trenger for å føle deg komfortabel 

nok til å stå på en scene og fremføre! 

 

Marius Abrahamsen kommer for å holde kurset. 

Han er kjent fra sin deltakelse i Norske Talenter 

2017 og i 2018 ble han Norgesmester i slampoesi. 

Kurset er et samarbeid med UKM i forbindelse med 

Kick-off til årets UKM, men alle kan delta. 

 

Ønsker påmelding til Anita Østerhagen  

på telefon 41475604 

Kurset er gratis. 
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Spør en slektsgransker! 

Mandag 14. januar 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. 

Gratis for alle. Velkommen! 

 

 

 
 

Sjakk i biblioteket 

Lørdag 19. januar 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. 

 

 

 

 

 

 

Slektsgransking for barn 

Lørdag 26. januar kl. 12.00 – 14.00  

på biblioteket 

Sør-Østerdal Slektshistorielag er på biblioteket 
denne dagen, for å hjelpe små slektsforskere! 

Alle har en slekt, men ikke alle vet mye om 
den! Få hjelp til å sette ned på papiret hvem 
dine forfedre var, hvor de kom fra og hva de 

jobbet som - blant annet.  
Passer for alle barn i alle aldre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lær å strikke nett 

Mandag 28. januar kl. 19.00 på biblioteket 

Gry Bodil Ås vil denne gangen vise deg hvordan 

du kan strikke et fruktnett/handlenett. 

Ta med stor rundpinne nr. 3 eller 4, og 

bomullsgarn som passer til. Velkommen til en 

hyggelig strikkekveld. 

 

 
 

 

Åpningstider: 

Mandag – onsdag  kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag – fredag   kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag    kl. 10.00 – 14.00 

 


