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Go’praten 

Hver torsdag kl. 13.00 – 14.30 på biblioteket 

Vi møtes på biblioteket til en prat om stort og 

smått. 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 11. november og fredag 25. november 

kl. 11.00 på biblioteket 

De ansatte formidler gode leseopplevelser. 

Velkommen til en uformell og hyggelig 

halvtime! 

 

 

Brettspillkveld 

Onsdag 2. 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 en rekke 

ulike brettspill. Spillklubben vil bidra med 

opplæring. Velkommen til en spennende 

spillkveld. 

 

Sjakk i biblioteket 
Lørdag 5. november kl. 12.00 – 14.00  

på biblioteket 

Denne lørdagen kan du komme på biblioteket å 

spille sjakk mellom kl. 12.00 og 14.00. Elverum 

sjakk stiller med sjakkbrett og instruktører. 

Både nybegynnere og erfarne sjakkspillere er 

velkomne. 

 

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 

NB! Biblioteket har stengt torsdag 10. november 

pga. de ansattes utfartstrang  
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Foredrag ved Sverre Kragset:  
«Skjebnen til de jødiske barna  

Tibor og Vera»  
Mandag 7. november kl. 19.00  

på biblioteket 
Sverre Kragset forteller fra boka si  

«Krig og hverdag : jødebarna Tibor og Vera  – 
og deres skjebne» (2020). 

Krigshistorien handler mye om navn, 
geografiske steder, datoer, diverse hendelser 
og drama. Alt dette er viktig for å beskrive hva 
2. verdenskrig var og hvordan den påførte folk 

store lidelser. Historien om Tibor og Vera 
fortelles for å «gi ansikt» til den forferdelig 

tragedien til jødene, også de jødene som bodde 
i Norge. Dramaet beskrives ved å fortelle om 

det trygge dagliglivet hvor barn kunne leke, gå 
på skole, hjelpe til på gården og så til 

forfølgelse, arrestasjon og deportasjon. 
Gratis inngang. Velkommen! 

 

 

Forfatterbesøk: Frode Kristoffersen 

Onsdag 9. november kl. 19.00  

på biblioteket 

Frode Kristoffersen fra Elverum har skrevet 

boka «Etterretning» (2022) sammen med  

Kjetil Hatlebrekke. Boka er unik fordi den er 

skrevet fra innsiden av Etterretningstjenesten. 

Vel møtt til en viktig diskusjon med Frode på 

biblioteket. Gratis inngang! 

 

Fortellerstund 
Lørdag 12. november 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! 

Spør en slektsgransker! 

Tirsdag 15. november kl. 12.00 – 16.00  

på biblioteket. Drop-in! 

Onsdag 30. november kl. 15.00 – 19.00  
på biblioteket. Drop-in! 

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. 

 

 

 

 

 
 

BooksOnWar 

«Budbringeren fra Helvete. Tjue år med 

vitnesbyrd fra Middelhavet» 

Forfatter Kristina Quintano i samtale med 

skuespiller Bendik Østbye Johannessen 

Torsdag 17. november kl. 16.30  

på Elverum folkehøgskole 

Enkeltbillett kr 250,- eller  

MOWs festivalpass kr 700,- 

 

BooksOnWar 

«304 dager – et foredrag om krigens 

ødeleggende kraft» 

Foredrag ved forfatter Simon Stranger og 

Afghanistan-veteran Nicholas Aaen-Dreyer 

Lørdag 19. november kl. 16.30  

i Storstua, Elverum kulturhus 

Enkeltbillett kr 250,- eller  

MOWs festivalpass kr 700,- 

 

 


