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Britt Karin Larsen og Kjersti Bronken Senderud 

bokbades av  

Brynhild Marit B. Møllersen  

Tirsdag 3. september kl. 19.00  

på biblioteket 

Begge forfatterne har gitt ut bøker dette året.  

Britt Karin Larsen med «Berøringen»  

 
 

Kjersti Bronken Senderud med «Hotellet». 

 
 

I samarbeid med Norli, Kremmertorget.  

Mulighet for kjøp av signerte bøker. 

Gratis inngang. Velkommen! 

  

 

 

Brettspillkveld 

Onsdag 4. september 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. 

 

 
 

 

Perledag 

Lørdag 7. september 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. Det 

blir servert noe snacks. Velkommen! 
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Sommerles-avslutning 

Lørdag 14. september kl. 14.00  

på biblioteket 

For dere som har deltatt på årets Sommerles 

blir det avslutningsfest denne lørdagen. 

Vi får bl.a. besøk av tryllekunstner  

Chriss Chrissell. 

 

 

Spør en slektsgransker! 

Mandag 16. september 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! 

 

 
 

 

 

 

Forfatterkveld med Thorvald Steen 

Tirsdag 17. september kl. 19.00 – 20.30  

på biblioteket 

 
I forbindelse med Bokåret 2019 kommer 

Thorvald Steen til biblioteket. Han vil i samtale 

med Brynhild Marit B. Møllersen fortelle om sin 

nye bok "Det siste fotografiet" (frittstående 

oppfølger til "Det hvite badehuset").  

Moren har løyet for ham hele livet. Han visste ikke 

at onkelen og bestefaren hadde den samme 

arvelige muskelsykdommen han har. Hvorfor var 

det så viktig for moren å tie om dette? Han har 

forsøkt å få henne i tale, til ingen nytte. Det haster 

ettersom datteren er gravid. Stamtreet må være 

kjent for at ny medisinsk kunnskap skal kunne 

hjelpe. Skjuler moren noe mer? 

Romanen følger jakten på den største 

hemmeligheten som har preget tre 

generasjoners liv. Det er en roman om taushet, 

forakt og stridslyst. 

Arrangementet er gratis!  

Mulighet for kjøp av signerte bøker. 

Arrangører: Norli Kremmertorget  

og Elverum bibliotek 

 

 

Sjakk i biblioteket 

Lørdag 28. september 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. 

 
 

Spør en slektsgransker! 

Mandag 30. september 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! 

 
Åpningstider: 

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag – fredag kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 


