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Spør en slektsgransker! 

Mandag 13. 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! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesevenn – høytlesning for barn 

Lørdag 18. januar kl. 12.00 – 13.00  

på biblioteket 

Elverum sanitetsforening stiller opp med 

høytlesning for barn på biblioteket. 

Passer best for barn fra 3 år. 

Enkel servering.  

Velkommen til en koselig lesestund! 

 

 
 

Strikk & lytt 
Mandag 20. januar kl. 18.30 – 20.30  

på biblioteket 

Denne kvelden er alle velkomne til å ta med seg 

strikkingen sin eller annet håndarbeid hit. Mens 

du strikker, vil det bli høytlesing av god 

litteratur. Du kan strikke og lytte, eller bare 

lytte. Passer for ungdom og voksne. Enkel 

servering. Velkommen! 
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Sjakk i biblioteket 

Lørdag 25. 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. 

 

 

 
Åpningstider: 

Mandag – onsdag   kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag – fredag   kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag     kl. 10.00 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spør en slektsgransker! 

Tirsdag 28. 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! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhet! Bookbites 

Gjennom biblioteket har du hatt mulighet til å låne 

e-bøker og e-lydbøker på appen eBokBib. 

Fra 1.januar 2020 blir denne appen lagt ned. 

Men fortvil ikke; 

Elverum bibliotek har sammen med de andre 

folkebibliotekene i Innlandet (tidl. Hedmark og 

Oppland) inngått en avtale med Bookbites, som da 

vil overta for eBokBib rundt årsskiftet 2019/2020. 

 

I Bookbites må du lage deg en bruker, og så logge 

deg inn med lånernummer og pinkode. 

Har du lån i eBokBib overføres disse til Bookbites. 

Mer info vil komme etter hvert, så følg med. 

 

 
 

Gladnyhet! På nyåret er det flere forlag som åpner 

opp for lån av e-lydbøker for bibliotekene, noe som 

har vært etterspurt lenge. Utvalget vil da bli bedre, 

så du får mer god litteratur å høre på via Bookbites. 


