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Tirsdag 5. november kl. 18.00  

på biblioteket 

«Håndbok for superhelter» med Elias Våhlund 

Elias besøker Elverum bibliotek, for å fortelle 
om Lisa og om kunsten å bli en superhelt! 
Du får også mulighet til å skape og tegne  

din egen superhelt! 
Anledning til kjøp av signerte bøker av Norli 

Kremmertorget. Velkommen! 
For mer info se eget program for Bokåret. 

 

 
 

Brettspillkveld 

Onsdag 6. november 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. 

 

 

 

Spør en slektsgransker! 

Mandag 11. november kl. 15.00-19.00  

på biblioteket. Drop-in! 

Kom innom og få hjelp med slektsgransking av 

Sør-Østerdal Slektshistorielag. 

Gratis for alle. Ta gjerne med egen pc. 

Velkommen! 

 

 
 

Lesevenn – høytlesning for barn 

Lørdag 16. november kl. 12.00 – 13.00  

på biblioteket 

Elverum sanitetsforening stiller opp med 

høytlesning for barn på biblioteket.  

Med Sanitetskvinnenes prosjekt «Lesevenn», 

ønsker de å bidra til styrking av barns 

språkutvikling og deres behov for trygge 

rollemodeller. Passer best for barn fra 3 år. 

Enkel servering. Velkommen! 
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Onsdag 20. november kl. 19.00  

på biblioteket 
Krig i tegneserier :  

hvordan formidles krig i tegneserieformatet? 
Tegneserieskaperne  

John S. Jamtli  
(«Sabotør – en røverhistorie fra krigsårene») 

og Ingebjørg Jensen  
(«Dødsleiren. SS’ konsentrasjonsleir  

i Beisfjord 1942»  
i dialog med tegneserieekspert og forfatter  

Øyvind Holen.  
Gratis inngang. Velkommen! 

 

 
 

Bibliotekets åpningstider: 

Mandag – onsdag kl. 10-19 

Torsdag og fredag kl. 10-16 

Lørdag kl. 10-14 

 

 

 

 
Fredag 22. november kl. 16.30  
Elverum kulturhus, Veslestua 

Hvem skriver historien? 
med Hans Fredrik Dahl, Gudmund Moren  

og Vegard Sæther 
Vi blir aldri ferdig med andre verdenskrig,  

det kommer stadig nye opplysninger og nye 
meninger om hva som egentlig skjedde. 

De tre forfatterne vil snakke om sine bøker, og 
de vil sammen med Mona Pedersen 
diskutere hvem som skriver historien  

og hvem som eier den. 
Gratis inngang. 

Alle må ha billett. Fås på biblioteket. 
 

 

 
 

 

 

 

Brettspill for barn 

Lørdag 23. november kl. 11.00 – 14.00  

på biblioteket 

Sammen med Ingrid Gabrielsen inviterer 

biblioteket til brettspilldag for barn. Ingrid 

Gabrielsen, som selv er en ivrig brettspiller, vil 

være til stede og lærer gjerne bort nye spill. 

Vi har godt utvalg med brettspill for de minste. 

Passer best for barn fra 5 år. Velkommen! 

 

Spør en slektsgransker! 

Tirsdag 26. november kl. 15.00-19.00  

på biblioteket. Drop-in! 

Kom innom og få hjelp med slektsgransking av 

Sør-Østerdal Slektshistorielag. 

Gratis for alle. Ta gjerne med egen pc.  

 

 
Sjakk i biblioteket 

Lørdag 30. november 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. 
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