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Verdensdagen for Psykisk helse  

markeres av biblioteket i samarbeid 

med Ungdommenes hus i hele uke 40 

Tema 2021: «Livet under og etter en 

pandemi» #følgopp 

 

 
 

Mandag 4. oktober kl. 18.00  

på Elverum kulturhus 

Spesialvisning av filmen «Nattebarn»  

med regissørbesøk 

I etterkant av filmen vil regissørene Petter 

Aaberg og Sverre Kvamme snakke om hvordan 

de lagde filmen. «Nattebarn» er en ekte, rå og 

usminket film om å velge livet. 

Billetter må du hente på kulturhuset,  

helst noen dager i forveien. 

 

 

 

 
 

Tirsdag 5. oktober fra kl. 12.00  

på Rådhusplassen 

Bålkos og vafler 

Det blir bålkos og god stemning. Vi serverer 

nystekte vafler, kaffe og te til de som vil slå av 

en prat. Velkommen! 

 

Onsdag 6. oktober kl. 19.00  

på biblioteket 

Forfatterkveld med Elverumsingen  

Erland Jensen Boneng 

I 2020 ga Erland J. Boneng ut boka «Jeg ble sett 

og valgte livet», hvor han skriver om sitt 

tidligere liv som narkoman og kriminell, og 

hvordan han kom ut av det. 

Norli Kremmertorget selger bøker. 

Velkommen! 
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Torsdag 7. oktober kl. 18.00  

på biblioteket 

Strikk & lytt 

Du er velkommen hit med strikketøyet ditt eller 

annet håndarbeid for å lytte til god litteratur. 

Mens du strikker vil det bli høytlesing. Passer 

for ungdom og voksne. 

Velkommen til en trivelig stund på biblioteket 

med eller uten håndarbeid. 

 

Fredag 8. oktober fra kl. 13.00  

på Sagtjernet 

«Alle i samme båt» - kanopadling 

Aktiv Ung – aktivitetsgruppen på Ungdommens 

Hus inviterer til åpen kanotur på Sagtjernet.  

Vi ønsker at alle skal få muligheten til å oppleve 

høsttur i kano. Kl. 13:00 vil minst 12 kanoer stå 

klare på badestranda ved stupetårnet.  

Hver kano er fullt utstyrt med årer og vester og 

kan lånes gratis i to timer. 

Husk klær etter vær. Vel møtt! 

 

Nye åpningstider fra mandag 4. oktober: 

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  

 

 
 

Tirsdag 12. oktober kl. 18.00  

på biblioteket 

Kirsten Winge presenterer sin nye bok  

«Ville bær – rå smak» 

Boka "Ville bær - rå smak" skrevet av Kirsten 

Winge og Arne Nohr ble utgitt i år. Kirsten 

Winge skal snakke om ville bær, og sanking i 

skog og mark. Norli Kremmertorget selges 

bøker. 

 

Fredag 29. oktober kl. 11.00  

på biblioteket 

Internasjonal uke: Andre kulturer i Elverum 

Duangjan (Lek) Promdonklai, som er thailandsk 

og jobber i kommunen, vil i samtale med 

biblioteksjef Elisabeth Lindboe snakke om den 

thailandske kulturen. Elisabeth, som har bodd 

mange år i Canada, vil også fortelle om det 

flerkulturelle Canada. 

Internasjonal uke markeres hele uke 43  

med utstillinger om temaet. 

 

Go’praten 

– hver torsdag kl. 13.00 – 14.30 i Elvarheim, 

Rådhuset (hovedinngang Storgata) 

Oppstart: torsdag 7. oktober 

Vi møtes i Elvarheim (kommunens kantine) 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.  Alle er velkommen! Det kan 

kjøpes kaffe/te i kantina. 

 

 
Fredagstipset 

– annen hver fredag kl. 11.00 på biblioteket 

Fredag 8. oktober og fredag 22. oktober 

De ansatte formidler gode leseopplevelser. 

Velkommen til en uformell og  

hyggelig halvtime! 

 

NB! Med forbehold om endringer. 


