
 

 

 

Mai- 

program 2022 

Elverum bibliotek 
 

 

 
 

 

Elverum bibliotek 

Storgata 18 

2414 ELVERUM 

Tlf. 62433090 

biblioteket@elverum.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

Spør en slektsgransker 
Tirsdag 3. mai kl. 12.00 – 16.00 

Mandag 23. mai kl. 15.00 – 19.00  
på biblioteket. Drop-in! 

Har du lyst til å komme i gang med 

slektsgransking, men ikke helt vet hvordan du 

kommer i gang? Eller står du fast med noe? 

Kom innom biblioteket og få hjelp av Aase og 

Solveig fra Sør-Østerdal Slektshistorielag.  

Det er gratis, og alle er velkommen. Ta gjerne 

med egen PC. 

 

 
Bibliotekets åpningstider: 

Mandag  kl. 10.00 – 19.00 

Tirsdag  kl. 10.00 – 16.00 

Onsdag   kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag  kl. 10.00 – 16.00 

Fredag  kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag  kl. 10.00 – 14.00 

 

 

 

 
Brettspillkveld 

Onsdag 4. mai kl. 18.00 – 21.00 

på biblioteket 

I samarbeid med ERSSK (Elverum rolle- og 

strategispillklubb) ønsker vi velkommen til 

brettspillkveld på biblioteket.  

Vi har en rekke ulike brettspill.  

Spillklubben vil bidra med opplæring. 

 

 
Perledag 

Lørdag 7. mai kl. 11.00 – 13.00  

på biblioteket 

Vi har perler i alle farger og fasonger - bli med 

på en koselig perledag på biblioteket! 

Passer for alle barn, og arrangementet er 

gratis. Velkommen! 
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Sjakk i biblioteket 

Lørdag 14. mai kl. 11.00 – 14.00  

på biblioteket 

Denne lørdagen kan du komme på biblioteket å 

spille sjakk. Elverum sjakk stiller med sjakkbrett 

og instruktører. Både nybegynnere og erfarne 

sjakkspillere er velkomne. 

 

 
Fortellerstund 

Lørdag 28. mai kl. 12.30 – 13.00  

på biblioteket 

Kaia har lyst til å fortelle deg en historie! Kom 

på biblioteket og lytt til en spennende, 

morsom, skummel eller sprø historie! Passer 

for barn fra 6 år og oppover. Velkommen! 

 
 

 

 
Strikk & lytt 

Onsdag 30. mai kl. 18.30  

på biblioteket 

Du er velkommen hit med strikketøyet ditt  

eller annet håndarbeid for å lytte 

til god litteratur.  

Velkommen til en trivelig stund på biblioteket 

med eller uten håndarbeid. 

 

 

Pappatreff 
Hver onsdag fra kl. 11.00 

på biblioteket 

Er du i pappaperm og har lyst til å møte andre 
pappaer, og samtidig få litt påfyll av 

boktips til både deg selv og barnet ditt? Vi 
ønsker dere velkommen til biblioteket! 

Enkel servering. Vi har dessverre ikke masse 
barnevogn-rom, men vi har masse hjerterom. 

 
 

Go’praten 
 Hver torsdag kl. 13.00 – 14.30  

i Elvarheim, Rådhuset  

Vi møtes i Elvarheim (kommunens kantine, 

inngang Storgata) 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.  

Tilgjengelig for rullestolbrukere. 

 

 
Fredagstipset 

Fredag 6. mai og fredag 20. mai  

kl. 11.00  

på biblioteket 

De ansatte formidler gode leseopplevelser. 

Velkommen til en uformell og  

hyggelig halvtime! 

 
 

 


