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 Velkommen til biblioteket! 

 

Foto: Kjetil S. Grønnestad 

Anette Kure, biblioteksjef i Sarpsborg 

2018 er godt i gang, og foran deg har du nå Sarpsborg biblioteks 

program for første halvår. Vi vil gjerne at dere som bruker           

biblioteket skal få muligheten til å oppleve mye forskjellig, både  

leseropplevelser og gjennom ulike arrangementer på biblioteket.    

Vi har arrangementer for alle aldersgrupper, men denne våren vil 

særlig de unge få mulighet til å oppleve spennende ting på         

bibliotekene. Det blir forfattermøter, eventyryoga for de minste, 

bok og kaffe-lørdager der ansatte gir sine beste lesetips,             

lesestunder, språkkafé, forestillingen Morkels alfabet på sarpsborg 

scene (i samarbeid med Sarpsborg kunstforening Kultur og Minne), 

Sarp Historica-foredrag om industribyen Sarpsborg og                

sykkelreparasjonsverksted - for å nevne noe. Og nesten alt er     

gratis.  

Stadig flere finner veien til bibliotekene i Sarpsborg, noe som er 

svært gledelig. Vi jobber aktivt for å bli bedre og mer synlige i     

sosiale medier. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, kom 

gjerne med innspill, forslag, ris og ros. Sammen gjør vi biblioteket 

enda bedre. Velkommen til biblioteket.                                        

Velkommen på arrangement. Bruk biblioteket. Det er ditt! 

 

 



 

Arrangementer for barn: 

Forestilling for barnehagebarn 

Forfattermøte for ungdom 

Eventyryoga 

Lesestunder 

Vinterferieaktiviteter 

En mann og en tavle: en fortelling blir til 

Sommerles 

 

Arrangementer for voksne: 

Språkcafe 

Bok & kaffe 

Morsmålsdagen 

Foredrag med Simen Almås 

Verdens bokdag 

Sarp Historica: Sarpsborgs industrihistorie 

Sykkelverksted—Verdens miljødag 

Konsert med Sarp’azz 

 

For alle: 

Utstilling og forestilling: Stian Hole og Morkels alfabet 

 

 

Hva skjer - våren 2018 på biblioteket 

Det tas forbehold om programendringer.                      Billetter kan bestilles hos 

http://www.ticketco.no/


Språkkafé er et uformelt møte på biblioteket. 

Et møte mellom mennesker som ønsker å trene på  

muntlig norsk, og frivillige norsktalende samtalepartnere. 

 

Oppstart 9. januar. 

 

Arrangører: Sarpsborg frivilligsentral, Sarpsborg Øst  

Frivilligsentral og Verdensrommet. 

Tirsdager 11.00 * Sarpsborg hovedbibliotek 

Torsdager 12.30 * Skjeberg bibliotek  

* Gratis * Enkel servering 

JANUAR—JUNI 
Sp

råkcafé
 

tir. 
tor. 

Språkcafé 

 

 

 

Foto: Sarpsborg øst frivilligsentral 



Bibliotekansatte ønsker deg velkommen til en uformell  

bokprat på hovedbiblioteket fem lørdager fram til         

sommeren. Oppstart er lørdag 27. januar. 

Vi snakker om et lite utvalg av våre bok- eller filmfavoritter, 

og inviterer samtidig til samtale rundt det som har blitt  

presentert. 

Det serveres kaffe og noe å bite i underveis.  

Velkommen til bokprat! 

13.00 - 13.30 * 27. januar   

13.00 - 13.30 * 24. februar   

13.00 - 13.30 * 17. mars  

13.00 - 13.30 * 14. april 

13.00 - 13.30 * 26. mai  

JANUAR -  MAI 
B
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k &

 kaff
e

 
 

Lør 
Bok & kaffe 

 

* Sarpsborg hovedbibliotek *Gratis 



I Sarpsborg deltar foreløpig 4 barnehager i et opplegg i regi 

av Østfold fylkesbibliotek for å stimulere barns språk-

utvikling gjennom høytlesning, samtale og lek med          

utgangspunkt i litteratur. Et annet mål er å knytte barn og 

barnehager til sitt folkebibliotek. Årets bok er «Bukkene 

Bruse vender tilbake». Det er laget en ny dramatisering av 

boka i regi av Østfold Kulturutvikling. Forestillingen er laget 

på barnas premisser og inviterer til deltakelse, fantasi og  

videre lek. Forestillingen vises på biblioteket for inviterte 

barn fra de deltagende barnehagene.  

 

Monica Hjelle og Knut Henriksen spiller hovedrollene.     

6. februar *  Skjeberg bibliotek 

8. februar * Sarpsborg hovedbibliotek 

FEBRUAR 
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6. 
8. 

Forestilling for  

barnehagebarn  

 

 



Farooq besøker Skjeberg bibliotek for å snakke om        

radikalisering med ungdom. Han tar utgangspunkt i sin 

roman «Mine brødre» . 

Hvor mye er du villig til å ofre for å bli akseptert? Finnes 

det alltid en vei tilbake? Romanen «Mine brødre» er en 

brennaktuell fortelling om brorskap, ungdom og         

ekstremisme.  

Gjennom spesiallaget animasjon, musikk og høytlesning, 

tar han elevene med inn i en indre og ytre kamp om      

aksept, tilhørighet, tro, vennskap og kjærlighet. 

Lukket arrangement for ungdomsskoleelever. 

 

* Skjeberg bibliotek  
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7. 
Forfattermøte: 

Adel Kahn Farooq 

 

Foto: Øistein Norum Monsen 



Yogaøvelser kombinert med eventyr og sang blir en 

ganske annerledes eventyrstund. Katarina Magnus fra   

Villa hjerterom kommer på biblioteket og har en liten time 

eventyryoga med oss.  

I eventyryoga bruker vi kroppene våre til å være med i  

historien.  

Begrenset antall plasser. Ring 69116870 for påmelding: 

* 14. februar passer for barn mellom 4-6 år 

* 14. mars passer for barn mellom 7– 10 år 

Varighet ca. 45 minutter. 

14. februar og 14. mars 

17.30 * Tune bibliotek * Gratis 

FEBRUAR—MARS 
Eve

n
tyryo

ga  

14. 
Eventyryoga 

 

Foto: Katarina Magnus/Villa  hjerterom 



Lesestunder er gleden i å dele de skattene som ligger i    

fortellinger, sanger, rim og regler. 

Barnehagene kan kontakte den bibliotekavdelingen de    

ønsker å få lesestunden på og gjøre avtale om dag, tid og 

antall barn. 

Lesestundene er et tilbud til barnehager og strekker seg fra 

midten av februar og fram til mai.  

For barn 3 - 6 år. Max 25 barn. Varighet: ca. 30 min.  

69116070 * Sarpsborg hovedbibliotek  

69116478 * Skjeberg bibliotek 

69116870 * Tune bibliotek  

MEDIO FEBRUAR—MEDIO MAI 

Le
se
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* Sarpsborg hovedbibliotek   

* Skjeberg bibliotek 

* Tune bibliotek 

FEBRUAR 
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19. - 
23.  

Vinterferien på biblioteket 

Velkommen til bibliotekene i Sarpsborg i vinterferien.  

 

Lag et vennskapsbånd, bli med på enkle konkurranser og     

få lesetips. Vi har enkelt verksted hele uka for deg som vil   

lage noe med perler. 

 

Lesestunder for barn i alderen 6—9 år: 

 

Tirsdag 20. februar kl. 11 på Tune bibliotek 

Onsdag 21. februar kl. 13 på Hovedbiblioteket 

Torsdag 22. februar kl. 11 på Skjeberg bibliotek 

Torsdag 22. februar kl. 13 på Hovedbiblioteket 

 

Mer informasjon på får du  på bibliotekavdelingene og på 

sarpsborg.com/bibliotek 



Morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle.  

Morsmålsdagen feires over hele verden 21. februar.  

I likhet med mange bibliotek, skoler og barnehager markerer 

også Skjeberg, Tune og Sarpsborg hovedbibliotek dagen.  

 

Med utstillinger av bøker på flere språk; valgt ut med tanke 

på våre ulike brukergrupper fra forskjellige språkområder.  

 

Vi ønsker alle velkommen til å ta en kikk på utstillingen, og 

låne med seg bøker hjem. 

* Sarpsborg hovedbibliotek  

* Skjeberg bibliotek 

* Tune bibliotek 
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21. 
Morsmålsdagen 

 



19.00 * Sarpsborg hovedbibliotek * Gratis 

MARS 

Man 

5.  
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Foredrag med Simen Almås 

- Tilbake til livet 

Mye i livet handler om hvordan vi ser på de utfordringene og 

mulighetene vi står overfor. Med Simens livshistorie som 

grunnlag, kan du i dette foredraget lære å sette livet ditt i 

perspektiv. Alt fra hvordan du tenker, hvordan du takler    

ulike utfordringer – til det å ta vare på de gode stundene      

i livet. 

Illustrasjon: Åsmund Eggen 

Hent gratisbillett på  

http://ticketco.no 

http://sarpsborg.ticketco.no/hans_olav_lahlum_om_oscar_torp
http://ticketco.no


* Sarpsborg hovedbibliotek  

MARS—APRIL 
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H. C. Andersen 

- Plakatutstilling 

Hans Christian Andersen ble født i byen Odense, i Danmark, 

for litt over 200 år siden. Da Hans Christian ble ferdig på 

skolen, begynte han å skrive dikt, skuespill og fortellinger. 

Men det var først da han begynte å skrive eventyr at han ble 

kjent. Til å begynne med skrev han ned eventyr han hadde 

hørt som liten, men etter hvert begynte han å skrive egne, 

helt nye eventyr, og han ble berømt over hele Europa. 

 

I perioden 12.03.18 til 06.04.18 har Sarpsborg hoved-

bibliotek vært så heldige å få en vandreutstilling med    

eventyr av H. C. Andersen på flere språk. 



* Galleri St. Marie * Gratis 

APRIL 

  14. -     
  22. 

U
tsti

llin
g 

Utstilling 

- med bilder av Stian Hole 

Stian Hole er en prisbelønnet norsk barnebokforfatter,      

illustratør og grafisk formgiver som har utviklet særpregede 

digitale teknikker. Resultatet er et visuelt uttrykk som    

minner om fotografiet. Samtidig er det surrealistisk og 

eventyraktig, vakkert og fargerikt. 

På hverdagene vil biblioteket invitere skoleklasser til         

utstillingen og til høytlesning av Stian Holes bøker. Stian 

Hole vil også ha en egen workshop for elever ved Sarpsborg 

kulturskole. 

Dette er nytt samarbeid mellom Sarpsborg bibliotek og 

Sarpsborg kunstforening - Kultur og Minne.  

 

Galleri St. Marie er kunstforeningens lokaler på Sarpsborg 

scene. Åpningstider: lørdager og søndager kl. 12.00 - 16.00 

 

Åpning med kunstneren tilstede lørdag 14. april kl. 12.00 

Illustrasjon: Stian Hole 



* 19.00 * Sarpsborg scene * 100,- 

 

APRIL 

 Ons 

 18. 
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Forestilling 

- Morkels alfabet av Stian Hole 

Dette er en vakker historie om vennskap og om hva som er 

viktig i livet. Historien er både intens og langsom med mye 

stoff til ettertanke, og illustrasjonene er fulle av undring,  

natur og liv. Forestillingen er produsert for Den kulturelle 

skolesekken for 5. – 7. klassetrinn, men er denne kvelden 

åpen for alle. Det er en nydelig og gripende forestilling for 

voksne også. Medvirkende: Jonas Bjerketvedt, musiker, 

komponist og visuell bearbeiding og Ingvild Haugstad, 

skuespiller. Etterpå er alle velkomne til «Artist talk» med 

Stian Hole. Han forteller om seg selv som kunstner, om hva 

han har gjort og hvordan han jobber. 

Foto: Morten Brunslid / Østfold kulturutvikling  

Kjøp billett på  

http://ticketco.no 

http://sarpsborg.ticketco.no/hans_olav_lahlum_om_oscar_torp
http://ticketco.no


* Sarpsborg hovedbibliotek 

* Skjeberg bibliotek  

* Tune bibliotek  

APRIL 

Man  
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Verdens bokdag 

 

UNESCO markerer verdens bokdag 23. april hvert år - for å 

hylle bøker og forfattere - og å oppmuntre alle til leseglede. 

 

Over hundre land feirer verdens bokdag. Den internasjonale 

bokdagen har som formål å skape positiv oppmerksomhet 

rundt bøker ved å feire bokglede og leselyst. Dagen skal    

bidra til å fokusere på prosjekter som styrker leseevnen hos 

folk, og da spesielt i forhold til kvinner og barn. 

 

Datoen 23. april er valgt fordi det var den dagen i 1616    

Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso 

de la Vega døde. (kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-

dager/Kalender/Verdens-bok-og-opphavsrettdag) 

 

Sarpsborg bibliotek markerer dagen med bokutstillinger.  

 

Det blir servert kaffe og noe å bite i til våre besøkende. 

Illustrasjon: foreningenles.no 

https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-bok-og-opphavsrettdag
https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-bok-og-opphavsrettdag


APRIL 
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En mann og en tavle 

- en fortelling blir til 

23.- 
26. 

Foto: Christel Henriksen 

Egil Nyhus er forfatter og illustratør. Dette er en morsom  

tegneforestilling, der han tegner og forteller for og med barna. 

Han inspirerer barna til å dikte med, og lar alt være lov.  

Forestillingen er en del av bibliotekets tilbud til 3. klassene  

i den kulturelle skolesekken (KiSs). 

 

Lukket arrangement for 3. klassene i Sarpsborg. 

23. april * Tune bibliotek    

25.april * Skjeberg bibliotek   

24. og 26. april * Sarpsborg hovedbibliotek  



APRIL 

Sarp Historica 

- Sarpsborgs industrihistorie 

Tirs. 

24. 

19.00 * Sarpsborg hoved bibliotek * Gratis 

Enkel servering 

Sarpsborg har en lang og rik industrihistorie.  

Historiker Trond Svandal forteller om industriens historie  

generelt her i byen, og Borregaards historie spesielt.  

Dag Arthur Aasbø, direktør ved Borregaard, tar oss med til 

Borregaard i dag, og viser oss veien videre for                 

hjørnestensbedriften i Sarpsborg. Velkommen! 

Hent gratisbillett på  

http://ticketco.no 

Sarp
H

isto
rica 

http://sarpsborg.ticketco.no/hans_olav_lahlum_om_oscar_torp
http://ticketco.no


JUNI—AUGUST 

Sommerles 2018 

- Norges kuleste lesekampanje 

 

1. juni -31. august * Sarpsborg hovedbibliotek * Gratis 

1. juni -31. august * Skjeberg bibliotek * Gratis 

1. juni -31. august * Tune bibliotek * Gratis 

Sommerles er både lesing, konkurranse og spill på en gang.  

 

På nettsiden sommerles.no samler barna poeng,              

gjør oppgaver og ser hva venner har lest.  

Underveis vinner de små premier som de henter på 

biblioteket. I år er alle fylkene i Norge med, og vi i         

Sarpsborg tror vi vil slå deltakerrekorden vår nok en gang. 

 

Sommerles er for alle barn fra 1. til 7. klasse.  

jun- 
aug 
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Illustrasjon: Snuti  
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Verdens miljødag 

- Sykkelverksted 

Tir 

5. 

14.00—18.00 * Sarpsborg hovedbibliotek  

* Gratis 

Trenger du en sjekk av sykkelen din? 

Da er du velkommen til hovedbiblioteket og få kyndig hjelp 

av folk fra Pedalen sykkelverksted 

Med fokus på sykkelen ønsker biblioteket på den måten å 

markere Verdens miljødag. 

 



JUNI 
Jazzko
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se

rt 
Konsert med Sarp’azz Man 

18. 

19.00 * Sarpsborg hovedbibliotek  

* Billetter i døra kr. 50,- (Vipps eller kontant) 

 

Repertoaret blir typisk Sarp’azz:  

Sanger om lengsel og kjærlighet til swing- og jazzrytmer, 

flere av dem sikkert kjent for publikum fra radio, filmer og  

platesamlinger. 

 

Flotte akkorder og lekne solopartier på piano og kanskje 

også på fele!  

 

Servering av kake og kaffe. 

Foto: Pressefoto  
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Lesesirkler 

Biblioteket skaffer bøker til lesesirkler og gir 

råd og tips til temaer og forfatterskap. Har du 

lyst til å være med i en lesesirkel, kan du ta  

kontakt med Skjeberg bibliotek. 

Hver onsdag mellom kl. 17:00 og kl. 19:00 kan 

du få inntil 15 minutter gratis, juridisk  

rådgiving på hovedbiblioteket. 

Advokatvakten 

  

Du kan bestille time ved å ringe telefonnummer 69116070. 
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Leseutfordring 

  



Visste du at du kan bruke  

bibliotekkortet ditt til: 

Filmer 

Meråpent fra 07.00-22.00 på  

Sarpsborg hovedbibliotek 

Aviser Bøker 

og: 

Følg oss på: 

Les mer her: www.sarpsborg.com/bibliotek 

https://www.facebook.com/sarpsborgbibliotek
https://instagram.com/sarpbib/
https://twitter.com/sarpbib
http://www.sarpsborg.com/bibliotek

