
 

Arrangementer og  

aktiviteter 

Høsten 2021 



 
 

Endelig! 

Endelig ser det ut til at vi nærmer oss en mer normal tilværelse, hvor vi kan møtes 

til arrangementer og oppleve ting sammen. Biblioteket planlegger en aktiv høst 

med mange ulike arrangementer som forhåpentligvis frister. Det blir  

forfatterbesøk, verkstedaktiviteter, foredrag og andre formidlingsaktiviteter.  

Også i sommer har Sommerles-kampanjen vært en suksess, både her i Sarpsborg 

og i hele landet. Nesten 2000 barn har lest godt over 20.000 bøker i løpet av  

sommerferien sin. De har delt lesetips med andre barn, de har hentet premier på  

biblioteket og de har kost seg med gode bøker. Det er virkelig inspirerende for oss 

bibliotekansatte å få bidra til leseglede for så mange. Og; det er morsomt å  

oppleve at bokhyllene i barneavdelingene nesten er tomme for bøker.  

Det hele avsluttes med en flott Sommerlesfest for deltagerne i Kulås midt i august.  

I mai ble det klart hvilket konsept som vant konkurransen om å bygge nytt  

hovedbibliotek her i Sarpsborg. Det ble NCC med arkitektene fra Rodeo arkitekter 

og PLUS arkitektur som vant med konseptet Samling.  

Nå starter detaljplanleggingen av bygget, og ikke minst planleggingen av  

tjenestene og drift i det nye huset. Vi vil invitere dere brukere med, slik at også 

dere kan gi innspill og komme med ønsker om hva dere ønsker av tjenester og  

tilbud. Hvis du ønsker å følge med på prosessen, så er nettsiden 

www.sarpsborg.com/bibliotek2023 stedet hvor informasjon om prosjektet samles. 

Vi fortsetter satsingen på digitale tjenester. Vi tilbyr e-bøker, digitale lydbøker, 

norske kortfilmer og dokumentarer, spillefilmer, aviser og magasiner. Dette får du 

tilgang til med lånekortet ditt. Og det er gratis! Har du spørsmål om tjenestene, 

eller trenger du hjelp til å komme i gang? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. 

Vi minner også om tjenesten Det skreddersydde bibliotek. Dette er et tilbud til 

deg som har lyst til å lese, men ikke helt vet hvilken bok du skal velge. Eller til deg 

som har lest en bok du likte kjempegodt, og som ønsker å lese noe som ligner. 

Eller til deg som bare vil bli overrasket.  

Du fyller ut skjemaet (http://sarpsborg.com/skjemaer/ditt-skreddersydde-

bibliotek/), så lager vi en bokpakke på inntil fem bøker, som vi tror vil  

passe utfra dine ønsker. Vi gleder oss nemlig til å få enda flere lesere til de mange, 

gode bøkene, som ikke får så mye oppmerksomhet 

eller som er blitt litt glemt. 

 

Bruk biblioteket. Det er ditt og vårt. Det er gratis! 

 

Vennlig hilsen Anette Kure, biblioteksjef. 

 

 

Hilsen fra biblioteksjefen 

http://www.sarpsborg.com/bibliotek2023
http://sarpsborg.com/skjemaer/ditt-skreddersydde-bibliotek/
http://sarpsborg.com/skjemaer/ditt-skreddersydde-bibliotek/


Når    Hva     Hvor      

 

August 

10.8-31.8   Forhåndsvalg      Skjeberg /Tune bibl. 

14.     Familie– og Sommerlesfest    Kulås amfi 

18.    Strømming fra Litteraturhuset  Hovedbiblioteket 

21.    Bok&kaffe       Hovedbiblioteket 

27.    Poesifrokost      Hovedbiblioteket 

 

 

September 

1.9-10.9  Forhåndsvalg      Skjeberg /Tune bibl. 

1.   Strømming fra Litteraturhuset  Hovedbiblioteket 

8.    Sarp historica: Mor Borg   Hovedbiblioteket 

18.    Bok&kaffe       Hovedbiblioteket 

20.   Strømming fra Litteraturhuset  Hovedbiblioteket 

22.    Urban Legend      Skjeberg bibliotek 

24.    Poesifrokost      Hovedbiblioteket 

25.   Foredrag: Kunstig intelligens   Hovedbiblioteket 

29.   Barnehageforestilling    Skjeberg bibliotek 

 

 

 
            

 

 

 

Hva skjer - høsten 2021 

 

Billetter 

De fleste av våre arrangementer er gratis, men vi  

trenger å vite hvor mange som kommer da vi har  

begrenset plass. Si ifra hvis du ikke kan bruke  

billetten allikevel. Vi kan hjelpe deg å ta ut billett ved behov.  

Du kan hente billetter til forestillinger på:  

http://http:sarpsborg.ticketco.no 

Med forbehold om programendringer. Følg med på nettsiden vår 

www.sarpsborg.com/bibliotek 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb
http://sarpsborg.com/bibliotek#/
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb


Når    Hva     Hvor      
 

Oktober 

fra 2.-9.       Høstferie m/aktiviteter    Alle avdelinger 

6.   De eldste koftene – foredrag  Skjeberg bibliotek 

13.   Verdensdagen for psykisk helse  Hovedbiblioteket 

16.   Bok&kaffe       Hovedbiblioteket 

18.   Barneforestilling: Pannekaka  Tune bibliotek 

22.   Poesifrokost      Hovedbiblioteket 

 

November 

6.   Bok&kaffe       Hovedbiblioteket 

6.-7.  STAS barnefestival     Sarpsborg scene 

8.-13.   Litteraturuka (se også eget program) 

9.    Forfattermøte      Hovedbiblioteket 

10.    Krimsamtale      Hovedbiblioteket 

12.    Poesifrokost      Hovedbiblioteket 

13.    Litteraturuke-lørdag    Hovedbiblioteket 

15.    Nordisk litteraturuke    Alle avdelinger 

24.   Barneforestilling: Heksagon   Skjeberg bibliotek 

 

Desember 

4.    Litterært julebord     Hovedbiblioteket 

10.   Poesifrokost      Hovedbiblioteket 

  

 

 

 
        
    

. 

 

 

Hva skjer - høsten 2021 

 

Billetter 

De fleste av våre arrangementer er gratis, men vi  

trenger å vite hvor mange som kommer da vi har  

begrenset plass. Si ifra hvis du ikke kan bruke  

billetten allikevel. Vi kan hjelpe deg å ta ut billett ved behov.  

Du kan hente billetter til forestillinger på:  

http://http:sarpsborg.ticketco.no 

Med forbehold om programendringer. Følg med på nettsiden vår 

www.sarpsborg.com/bibliotek 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb
http://sarpsborg.com/bibliotek#/
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb


 

 

 

 

 

 

 

 

Hver lørdag på Sarpsborg hovedbibliotek skjer det en aktivitet 

for barnefamilier. I hele bibliotekets åpningstid er det bare å 

komme innom og delta på aktiviteten. Under pandemien har 

vi hatt aktivitetene på facebook-siden vår, men nå håper vi at 

vi snart kan starte opp fysisk igjen. 

 

***** 

Andre arrangementer for barn som biblioteket deltar på eller 

arrangerer: 

 HalloVenn 31. oktober i samarbeid med iSarpsborg. 

 STAS festivalen på Sarpsborg scene 6.-7. november. 

 Grøtfest fredag 10. desember kl. 10.30 på  

Skjeberg bibliotek.  

Påmelding på e-post: skjebib@sarpsborg.com 

 KiSs (Kultur i Sarpsborgskolen). Hver høst blir alle klasser 

på 3. trinn invitert på bibliotekbesøk og får bokprat og  

informasjon om biblioteket. 

 

Biblioteklørdag og diverse for barn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bok & kaffe er en uhøytidelig halvtime hvor bibliotekansatte  

presenterer noen av sine leseropplevelser og favoritter.  

Vi serverer kaffe og noe å bite i mens vi samtaler om bøker.  

Høsten 2021 har vi satt opp følgende lørdager: 

21. august, 18 . september, 16. oktober, 6. november 

Lørdager kl. 13.00-13.30 på Sarpsborg hovedbibliotek 

 

Poesifrokost er en halvtime med diktopplesning mens vi serverer  

påsmurte rundstykker og kaffe/te. Hver gang vil det være forskjellige 

opplesere  som deler sine favorittdikt og som snakker litt om hvorfor 

de har valgt akkurat disse diktene å dele med oss. 

Høsten 2021 har vi satt opp følgende fredager: 

 27. august, 24. september, 22. oktober, 12. november, 10. desember 

Fredager kl 8.15-8.45 på Sarpsborg hovedbibliotek 

 

 

Bok & kaffe og Poesifrokost 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et prosjekt frå Lom folkebibliotek og Sarpsborg bibliotek deltar i samarbeid med 67 andre 

bibliotek i Norge. 

«Litteraturkritikarane Janneken Øverland, Margunn Vikingstad, Anne Merethe K. Prinos og 

Bernhard Ellefsen har kome fram til lista med 15 titlar, fem bøker frå kvart av åra 2018, 

2019 og 2020. Vi er veldig tilfredse med lista som er ei god blanding av kjende og mindre 

kjende bøker og forfattarar, bøker i ulike sjangrar, debutantar og etablerte forfattarar, for-

fattarar av begge kjønn og bøker på nynorsk og bokmål. Kritikarane har også skrive omta-

ler til kvar av bøkene. Desse skal vi dele på nettstaden til prosjektet. 

Det blir oppretta ein eigen nettstad til prosjektet der vi legg ut presentasjonar av bøkene 

kvar måndag frå 6. september til 13. desember.» 

 

Prosjektet får også en egen facebook-side som vi oppfordrer dere til å følge. Der kan dere 

diskutere bøkene med andre frå hele landet. Her ser vi for oss mange fine leseopplevelser i 

haust. 

Nettsiden og facebook-siden er ikke klare ennå når programmet går i trykken, men følg 

med på Sarpsborg biblioteks facebook-side for nærmere informasjon. 

Beste norske 2018-2020 

Foto:  Tune bibliotek 



Kl.12.00-14.00 *Kulås amfi 
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14. 

AUGUST 

Familiefest i Kulås 

 
 

Lørdag 14. august kl.12-14 arrangeres Sommerlesfest i Kulås Amfi. (Innslipp fra 11:30.) 

Denne dagen gjør vi stas på Sommerleserne! Det blir utdeling av premier, og to flotte  

familieshow! 

Med fin stil og herlig personlighet tar Johannes Lindrupsen oss med på en reise med  

trylling, humor, sjonglering og kjappe replikker. Leselyst, trylling og tull i en god  

blanding er hva du kan forvente av showet til Johannes! 

Det blir gøy og moro når Øistein Blyant slår seg sammen med kompisen Thoris Supergutt 

og lager show og konsert for barna og familien. Både Øistein og Thoris er glad i å sykle, 

og de ønsker at enda flere skal bruke sykkel som fremkomstmiddel. Det er bra for både 

miljøet og helsen, mener de. 

Publikum inviteres til deltagelse, til sang og dans, og ikke minst til sykkelglede. 

Showet og konserten med Øistein og Thoris er sponset av Bypakke Nedre Glomma. 

Arrangementet er åpent for alle, men Sommerleserne må melde seg på via 

sarpbib@sarpsborg.com. Husk å opplyse om navn og alder på barna og mobilnummer til 

foresatt.   

Arrangører: Bypakke Nedre Glomma, iSarpsborg og Sarpsborg bibliotek.  

 

Hele helgen får Sommerlesbarna gratis innslipp på Borgarsyssel mot at de fremviser 

Sommerlesarmbåndet sitt! Foreldre og søsken må kjøpe billett. 

Ill. Snuti og Johannes Lindrupsen foto: Thoris og Øistein blyant 

De som ikke deltar på Sommerles må hente billett i ticketco 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/familiefest_i_kulaas
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/familiefest_i_kulaas


Kl.19.00* Sarpsborg hovedbibliotek 
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18. 

AUGUST 

Strømming direkte fra  

Litteraturhuset i Oslo: 

Douglas Stuart– Shuggie Bain 
 

Douglas Stuart entret bokverdenen med et brak i fjor.  

Debutromanen Shuggie Bain høstet lovord fra kritikere verden over. 

Shuggie Bain skildrer en oppvekst preget av mobbing, avmakt og 

utrygghet, men romanen er også et vakkert og vondt morsportrett av 

en kvinne som kjemper for å bevare en form for verdighet i møte med 

fornedrelsen. 

På Litteraturhuset møter Stuart forfatter og redaktør i Klassekampens 

Bokmagasin, Karin Haugen, til samtale om utenforskap,  

arbeiderklasse og morskjærlighet. 

 

For å få med deg strømmingen må du møte på  

Sarpsborg hovedbibliotek  ca. 18.45, for strømmingen begynner  

presis kl. 19.  

Biblioteket sender arrangementene på stort lerret og med god lyd. 

 

  

Foto:  Martyn Pickersgill  

Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/douglas_stuart__shuggie_bain_livestroemming_fra_litteraturhuset_i_oslo
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/douglas_stuart__shuggie_bain_livestroemming_fra_litteraturhuset_i_oslo


Kickoff: kl.12-15 *Skjeberg bibliotek 

Gaming i biblioteket: Mandager kl. 17-19 *Skjeberg bibliotek 

Eastsid
e
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rs 

Lør 

28. 

AUGUST 

Gaming og digital kultur 

i Skjeberg bibliotek 
 

 

Gaming og digital kultur på Skjeberg bibliotek 

 

Eastside Gamers er et felles initiativ fra Skjeberg bibliotek og Sarpsborg Øst  

Frivilligsentral. Tilbudet er for barn mellom 6-12 år, som er opptatt av gaming, og 

som har lyst til å treffe andre gamere. Hos oss er det sosiale med gaming satt i 

fokus og vi har både ungdommer og voksne gamere som ledere. Vi starter med 

en kickoff på lørdag 28. august og her er hele familien velkommen.  

Bibliogames kommer, og med dem muligheten for å prøve nye spill og  

spillplattformer. I tillegg satser vi på å arrangere en Mario Kart-turnering og vi vil 

ha et eget Minecraft-opplegg.  

Deretter vil det være gaming i biblioteket hver mandag utover høsten.  

Velkommen til Eastside Gamers! 

 

Kickoff: Skjeberg bibliotek og Oscar Torp-salen, lørdag 28. august, kl. 12 – 15. 

Gaming i biblioteket: Mandager 17-19 på Skjeberg bibliotek, oppstart 30. august. 

Påmelding på facebook-siden til Eastside Gamers:  

facebook.com/EastsideGamers4life 

Foto: pixabay.com og logo 

https://www.facebook.com/EastsideGamers4Life


* Tune bibliotek, Skjeberg bibliotek og Sarpsborg hovedbibliotek 
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1. 

SEPTEMBER 

Nasjonal bibliotekdag 

 

 

Årets tema er FNs bærekraftsmål. Alle bibliotekene i kommunen har  

utstillinger som viser bærekraftsmål i litteraturen, og Skjeberg bibliotek har laget 

en egen hylle med bøker om bærekraft, for både barn og voksne, som offisielt  

åpner denne dagen.  

Sarpsborg bibliotek er også sertifisert miljøfyrtårn, så vi er opptatt av å bevare 

miljøet i hverdagen vår også. 

 

Lån bøker gratis hele dagen—hver dag. 

 

Foto: Norsk bibliotekforening 



Kl. 19.00 * Sarpsborg hovedbibliotek 
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1. 

SEPTEMBER 

Strømming direkte fra  

Litteraturhuset i Oslo: 

Cecilie Enger 

Cecilie Enger i samtale med Kaja Schjerven Mollerin om sitt forfatterskap, med 

særlig vekt på sin nye roman Det Hvite Kartet  

Cecile Enger debuterte med romanen Nødvendigheten i 1994, og har siden utgitt 

en rekke kritikerroste bøker. I forfatterskapet sitt baserer hun seg ofte på histo-

risk materiale – som i romanene Himmelstormeren, Kammerpiken, Mors gaver, 

og nå Det hvite kartet – og henter fortiden inn i vår tid. Enger skriver nært og  

eksistensielt uten at det blir sentimentalt eller utleverende, og forteller historien 

om de store samfunnsendringene som fant sted ved forrige århundreskifte, gjen-

nom de små historiene fra hverdagen. 

Kaja Schjerven Mollerin er forfatter og litteraturkritiker. Nå møter hun Enger til 

samtale om krise og hverdag, om historisk inspirasjon og om å fortelle noen  

andres historie. 

 

For å få med deg strømmingen må du møte på  

Sarpsborg hovedbibliotek  ca. 18.45, for strømmingen begynner  

presis kl. 19.00. 

Biblioteket sender arrangementene på stort lerret og med god lyd. 

Foto:  Linda Næsfeldt  

Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/cecilie_enger_livestroemming_fra_litteraturhuset_i_oslo
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/cecilie_enger_livestroemming_fra_litteraturhuset_i_oslo


*Kl. 19.00*Sarpsborg hovedbibliotek 
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8. 

SEPTEMBER 

Sarphistorica:  

«Mor Borg» og  

kampen om norsk øl 

Forfatteren Jon Gangdal har skrevet historien om hvordan «Mor Borg», 

Hanne Egenæss Wiig - mot alle odds - sikret norsk eierskap i  

bryggeriene Hansa, Christiansands og Borg. Samtidig greide hun å 

sikre familiens aksjemajoritet i det nye selskapet  

Hansa Borg Bryggerier.  

Forfatteren kommer til oss denne kvelden for å fortelle den  

spennende historien om Sarpsborgs stolthet: Borg Bryggerier.  

Bryggeriet har en historie som strekker seg helt tilbake til 1855 da  

Lande Gaard og Bryggeri ble etablert, med kjøpmann Hans Hafslund i 

spissen.  

Velkommen til en lokal historiekveld om bryggerinæring,  

sarpehistorie og ølhistorie! 

Foto: Kagge forlag (av Jon Gangdal) Foto av forside bok: Åsmund Lindal 

Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/sarp_historica_mor_borg_og_kampen_om_norsk_oel
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/sarp_historica_mor_borg_og_kampen_om_norsk_oel


*Kl. 19.00*Sarpsborg hovedbibliotek 
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Man 
20. 

SEPTEMBER 

Strømming direkte fra 

Litteraturhuset i Oslo: 

Mattis Øybø og  

Elisabeth Åsbrink 

Forfatter  

Mattis Øybø og den svenske Augustpris-vinneren Elisabeth Åsbrink i 

samtale med Guri Hjeltnes om bøkene Den siste overlevende er død 

og Forlattheten, om hvordan fortiden påvirker nåtiden.   

 

For å få med deg strømmingen må du møte på  

Sarpsborg hovedbibliotek  ca. 18.45, for strømmingen begynner  

presis kl. 19.00. 

Biblioteket sender arrangementene på stort lerret og med god lyd. 

Foto: forsidebilder fra Forlaget Oktober og Aschehoug forlag 

Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/mattis_oeyboe_og_elisabeth_aasbrink_livestroemming_fra_litteraturhuset_i_oslo
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/mattis_oeyboe_og_elisabeth_aasbrink_livestroemming_fra_litteraturhuset_i_oslo


Lukket arrangement for påmeldte klasser  *Skjeberg bibliotek 
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22. 

SEPTEMBER 

Foredrag  

Josef Yohannes -The Urban Legend –  

Klimaturné 

Denne produksjonen viser hvordan litteratur i tegneserier kan brukes 

til å belyse de alvorlige utfordringene vi står ovenfor i dag når det 

kommer til klima og miljø. 

I løpet av produksjonen vil Yohannes fortelle om spesialutgaven, dele 

fra sin egen historie og fortelle om skapelsen av The Urban Legend. 

Han snakker om hvordan han bruker sine superevner som forfatter til 

å skape en norsk superhelt som kjemper mot urettferdighet,  

mobbing og som kjemper for barns rettigheter over hele verden.  

En superhelt som er kul og spennende samtidig men samtidig har et 

viktig budskap. Det åpnes for spørsmål og det hele avsluttes med en 

digital quiz i Kahoot. 

Ill. og foto: The Urban Legend og Jørgen Storhaug 
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25. 

SEPTEMBER 

 

I populærkulturen er kunstig intelligens ofte skildret ved at en stor gjeng 

med roboter blir smartere enn oss mennesker, så vender de seg mot oss og  

forsøker å utslette menneskeheten. Hvor realistisk er et slikt scenario?  

Hva er egentlig kunstig intelligens, hva er myter og hva er fakta? 

 

Klas Pettersen er daglig leder for NORA, et stort forskningssamarbeid mellom 

norske universiteter innenfor kunstig intelligens og robotikk.  

Klas mener at kunstig intelligens er den viktigste teknologien i vår tid og at det 

er kritisk at denne ressursen kommer hele samfunnet til gode og brukes på en 

etisk og ansvarlig måte. I dette foredraget vil han fortelle hva kunstig  

intelligens faktisk er; om nytteverdien, for eksempel at det brukes til å  

identifisere kreft; og om farer og utfordringer teknologien kan bringe med seg. 

 

Foredraget passer for familier, med barn fra ca 8-10 år. Eller andre interesserte. 

 

kl.13.00 *Sarpsborg hovedbibliotek 

Kunstig intelligens -  

den viktigste teknologien i vår tid 

Foto: Ansgar Valbø 

Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/kunstig_intelligens_den_viktigste_teknologien_i_vaar_tid
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/kunstig_intelligens_den_viktigste_teknologien_i_vaar_tid


Lukket arrangement for påmeldte barnehager *Skjeberg bibliotek 
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29. 

SEPTEMBER 

Anneli Sollie  

med forestillingen 

Isbjørn Nysbjørn  

 

Forestillingen er basert på en fortelling av Alf Prøysen, og er  

dramatisert og fremført av skuespiller Anneli Sollie. Den handler om 

den lille isbjørnen Nysbjørn som blir forkjølet, men som helst vil være 

ute og leke med de andre! Forestillingen handler om å passe på seg 

selv og andre når man er syk, med fokus på omtanke og vennskap.  

Dette er en språkstimulerende forestilling i samarbeid med  

Viken fylkesbibliotek og det vil bli sendt ut et pedagogisk opplegg til 

påmeldte barnehager slik at barna kan lese, leke, synge og jobbe med 

forestillingen, før de ser den.  

Foto: pixabay.com 
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2/10- 
9/10 

OKTOBER 

Verkstedsaktiviteter med blant annet roboter.  

Vi skal lage Drodloboter, kjøre labyrint med Blue-Bot og mye mer. 

I tillegg blir det andre aktiviteter som lesestunder,  

quiz med fine premier og utstillinger av lesetips hele uka.  

Bibliotekene har vanlige åpningstider i hele høstferien. 

 

Følg med på facebooksiden vår for et mer detaljert program. 

 

 

*Sarpsborg hovedbibliotek, Skjeberg bibliotek og Tune bibliotek 

Høstferien med tema 

kunstig intelligens 

Foto: pixabay.com 
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6. 

OKTOBER 

Denne kvelden får vi et lite innblikk i vår norske koftetradisjon.  

Nina Granlund Sæther har skrevet en grundig og rikt illustrert bok 

om våre strikketradisjoner.  

Kom og hør henne dele sin kunnskap om denne viktige håndar-

beidstradisjonen som har blitt en del av vår historie og identitet. 

Forfatteren har en lidenskap for tekstiler og håndarbeid. Hun har 

jobbet som journalist og redaktør i Norsk husflid. Hun er redaktør i 

Hus & bolig.  

Hun har også skrevet flere andre strikkebøker. 

Ta gjerne med strikketøyet! 

Fotograf:  Moment studio 

Kl.19.00 * Skjeberg bibliotek 

 

De eldste koftene 

med Nina Granlund Sæther 

   Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

httphttps://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/de_eldste_koftene_nina_granlund_saether
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/de_eldste_koftene_nina_granlund_saether
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13. 

OKTOBER 

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er:  Følg opp! Livet under og 

etter en pandemi.  

Selv for livets glade jenter går solen av og til ned. Redd deg selv først er en 

bok om å falle og reise seg igjen – men ikke på den vanlige måten. 

På veien tilbake til livet og seg selv, som Julsen beskriver med et skarpt blikk 

og en befriende, sjelden humor, tar hun oss med på kostelige mindfulness-

kurs, gå-meditasjoner og til sykehuskorridoren – og hjem til leiligheten på 

Lambertseter, der hun irriterer seg over at mannen behandler henne  

annerledes enn før smellen, alt fortalt med den samme selvutleverende og  

humoristiske pennen som vi kjenner fra suksessdebuten Naturmannen og jeg. 

Foto: Astrid Waller 

Kl.19.00 * Sarpsborg hovedbibliotek 

 

Lene Julsen:  

Redd deg selv først 

   Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://www.cappelendamm.no/_naturmannen-og-jeg-lene-julsen-9788202579678
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/lene_julsen_redd_deg_selv_foerst
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/lene_julsen_redd_deg_selv_foerst
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18. 

OKTOBER 

Fortellingen om pannekaka er en gjendiktning av et eventyr av  

Asbjørnsen og Moe. I denne versjonen foregår alt på rampete rim, 

og fremføres som fysisk fortellerteater. Møt Kone Krone, Gamlefar, 

Sju Skrikerunger, Mann Brann, Høne Pøne, Hane Pane, Ande Vande, 

Gåse Våse, Gasse Vasse og Gylte Grisesylte der de alle prøver å ta 

kål på Pannekaka! 

Med munnharpe og gitar som eneste hjelpemidler, framfører Peder 

Opstad fra Teater Grimsborken sin morsomme og fine forestilling. 

Med Peder sitt spill levende gummiansikt og andre rare fakter blir 

dette en fornøyelig opplevelse for liten og stor.  

Passer for barn fra 3 år og oppover. Varighet ca. 30 minutter. 

Fotograf:  Nils-Petter Aaland  

Kl.18.00 * Tune bibliotek 

 

Teater Grimsborken med 

Pannekaka 

   Hent gratisbillett på http://sarpsborg.ticketco.no 

http://folkeeventyr.no/pannekaken/
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/teater_grimsborken_med_pannekaka
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/teater_grimsborken_med_pannekaka


Kl.19.00 *Sarpsborg hovedbibliotek  
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9. 

NOVEMBER 

Gaute Heivoll (f. 1978) debuterte som forfatter på forlaget Tiden i 

2002 med boken Liten dansende gutt, en samling korte  

fortellinger. Samme år som han ga ut sin første bok fullførte  

Heivoll forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark. Siden den gang 

har han skrevet flere romaner, dikt og noveller som har fått god 

mottakelse hos kritikerne. Han fikk blant annet Brageprisen for 

boka Før jeg brenner ned i 2010.  

Boka Forklaringen ble utgitt sommeren 2021 og er en roman om 

menneskene på utsiden: De fordømte og de urørte. Det er også en  

roman om vår tørst etter mening i møte med det meningsløse, hvor det 

til slutt kanskje ikke er selve forbrytelsen som er den største gåten, men 

mennesket i seg selv. 

 

Forfattermøte med  

Gaute Heivoll 
 

Hent gratis billetter på http://sarpsborg.ticketco.no 

Foto:  Paal Audestad og Tiden forlag 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/forfattermoete_med_gaute_heivoll
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/forfattermoete_med_gaute_heivoll


Kl.17.30 *Sarpsborg hovedbibliotek  
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10. 

NOVEMBER 

Samtale eller debatt om kriminallitteratur med forfatter og president i 

Rivertonklubben Trude Teige, forfatter og lærer på  

krimforfatterskolen Torkil Damhaug, professor på  

Høgskolen i Østfold Elin-Sofie Nesje Vestli, 

og samtalen ledes av Pål Vikesland. 

Hvilke trender ser vi i kriminallitteraturen i dag? Hvilken plass har 

denne type litteratur i dagens litterære univers?  

Har kriminallitteraturen noen funksjon utenom å underholde?  

Speiler den samfunnet/samtiden, og er den samfunnskritisk?  

Hvorfor leser vi egentlig krim? Hvordan har utvikling på  

kriminallitteraturen vært de siste ti årene? Hva er god krim?  

Hvor går grensen mellom god og dårlig krim?  

Samtale om kriminallitteratur 
 

 

Hent gratis billetter på http://sarpsborg.ticketco.no 

Foto: Teige: Tine Poppe Damhaug: Rebecca Damhaug  

Vestli: Høgskolen i Østfold  Vikesland: twitter.com/privat 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/samtale_om_kriminallitteratur
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/samtale_om_kriminallitteratur


Kl.13.00 *Sarpsborg hovedbibliotek  
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13. 

NOVEMBER 

Norges beste barnehagekrim! 

Mysteriene i Kråkeslottet barnehage er en herlig serie av  

forfatter Lars Mæhle og illustratør Odd Henning Skyllingstad.  

Leon og Live, Kråkeslottet barnehages egne  

detektiver, løser gåter som alle barn vil kunne kjenne igjen.  

Vi er så heldige å få besøk av Odd Henning Skyllingstad som skal  

fortelle og tegne for oss om Kråkeslottet barnehage. 

 

På fredag 12/11 kommer Odd Henning til Skjeberg og  

Tune bibliotek og har forestilling for påmeldte barnehager i  

lukkede forestillinger. 

På lørdag 13/11 blir det åpen forestilling for  

barnefamilier.  

Husk å hente ut gratisbilletter i ticketco.  

Barnehagekrim med  
 
Odd Henning Skyllingstad 

Hent gratis billetter på http://sarpsborg.ticketco.no 

Illustrasjon av Odd Henning Skyllingstad 

Ill. Odd Henning Skyllingstad 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/barnehagekrim_med_odd_henning_skyllingstad
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/barnehagekrim_med_odd_henning_skyllingstad


Kl.15.00 *Sarpsborg hovedbibliotek  
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13. 

NOVEMBER 

Myriam H. Bjerkli er født i Tromsø, men er i dag bosatt i Larvik.   

Hun jobber som forfatter, forlegger, oversetter og  

frilansjournalist. Myriam debuterte som forfatter i 2006 og har  

skrevet både dikt, noveller og barne-og ungdomsbøker før hun i 

2017 skrev kriminalromanen Lille Linerle som er den første i  

Kodal-trilogien. Den siste boka hennes er Engelens fall og kom ut  

i juni 2021. Bøkene hennes har fått strålende kritikker. 

I dette forfattermøtet skal vi bli bedre kjent med Myriam i samtale 

med biblioteksjef Anette Kure. 

Fotograf: Ane Cathrine Buck/Buck studio 

Forfattermøte med  

Myriam H. Bjerkli 

Hent gratis billetter på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/forfattermoete_med_myriam_h_bjerkli
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/forfattermoete_med_myriam_h_bjerkli
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NOVEMBER 

Nordisk litteraturuke 

- Morgengry 

Man 

15. 

Sarpsborg hovedbibliotek, Skjeberg bibliotek, Tune bibliotek 

 

Årets bok for barn og unge er Perlefiskeren av Karin Erlandsson. Dette er en  

eventyrfortelling, og første delen i bokserien Legenden om øyestenen.  

Hovedpersonen Miranda er en dyktig perlefisker med en plan: hun skal bli den 

som finner den myteomspunne øyestenen. Ifølge legenden skal den som finner 

denne perlen aldri mer lengte etter noe. 

 

Den fartsfylte fortellingen kretser rundt vennskap og lengsel, og får leseren til å 

reflektere over spørsmål om hva som egentlig er viktig i livet.  

Boken ble nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomspris i 2018.  

Perlefiskeren passer bra for de fleste, men fremfor alt for barn fra 9 år og  

oppover. 

 

Barnebibliotekarene på hver bibliotek leser høyt for inviterte klasser kl.9.00, 

samtidig som det leses samme historie på bibliotek over hele Norden. 

  

Illustrasjon: Nordisk litteraturuke 

https://www.nordisklitteratur.org/no/
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15. 

NOVEMBER 

Nordisk litteraturuke 

- Skumringstimen 

Presis kl. 19:00 denne kvelden slukkes det elektriske lyset i bibliotekene i Norden, 

og det leses høyt fra samme bok: Katrina av Sally Salminen. 

 

Sally Salminens debutroman Katrina fra 1939 gjorde suksess første gang den  

utkom, og har etterhvert blitt en klassiker. I boken følger vi den unge Katrina fra 

Österbotten, som lokkes inn i giftermål med en fattig sjømann som maler et  

forskjønnet drømmebilde av parets fremtid sammen. Når Katrina blir med ham til 

drømmenes Åland viser virkeligheten seg å være betydelig mindre romantisk, og 

hun får lære å kjenne det ålandske klassesamfunnet. Den stolte Katrina fortsetter 

stadig å kjempe til tross for at hun møter mye motgang. Fortellingen om hennes 

liv i skjærgården er en stor leseropplevelse. 

Kl.19.00 *Sarpsborg hovedbibliotek  

 

Illustrasjon: Nordisk litteraturuke 

https://www.nordisklitteratur.org/no/
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24. 

NOVEMBER 

Kristin og Pål Prøis med 

Heksagon og julestria 

En varm og stemningsskapende førjulsforestilling om ventetid og 

vennskap. Boboz har laget en alt-for-stor julepresang til Heksagon. 

Heksagon vil lage presang til ham også, og hun vil pynte til jul.  

Men hekser feirer ikke jul, de feirer fullmånenetter. Og hva ønsker 

en tulleklovnevenn seg?  

Basert på barneboka «Heksagon og skyggene». 

Passer for barn fra 4 år og oppover. 

Kl. 18.00 *Skjeberg bibliotek 

 

Fotograf: privat 

Hent gratis billetter på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/heksagon_og_julestria
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/heksagon_og_julestria
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4. 

DESEMBER 

Litterært julebord  

 

Ansatte på Sarpsborg bibliotek inviterer til litterært  

julebord. Vi gir deg smakebiter fra bokåret 2021 og bøker 

som vi mener er verdt å lese. Sett av litt tid sammen med 

oss i førjulstida, og kanskje du får noen julegavetips også. 

Noe å bite i skal det i alle fall bli. 

 

 

Kl. 15.00-17.00 *Sarpsborg hovedbibliotek 

 

Fotograf: Morten Nilsen, Sarpsborg kommune  

Hent gratis billetter på http://sarpsborg.ticketco.no 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/litteraert_julebord_2021
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/litteraert_julebord_2021
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Bruk lånekortet ditt til digitale tjenester fra biblioteket. 

(NB! Nasjonalt lånekort: Ta kontakt med oss hvis du er 

i tvil om ditt kort er nasjonalt)  

 

PressReader (app) er «bibliotekenes aviskiosk» som 

stilles gratis til disposisjon for publikum.  

 

Libby (app) er bøker og lydbøker på engelsk som kan 

leses på mobile enheter. 

 

BookBites (app) er digitale bøker og lydbøker.  

BookBites tilbyr et rikt utvalg av e-bøker til bruk på 

mobile enheter som smarttelefon og nettbrett.  

 

Filmbib.no administreres av Norsk filminstitutt på 

oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å 

bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og 

barn, og stimulere filmkulturen i Norge.  

 

Filmoteket.no tilbyr spillefilmer og er bibliotekenes  

filmstrømmetjeneste. Her kan du velge blant norske, 

nordiske, europeiske og internasjonale titler for både 

barn, ungdom, familier, voksne og seniorer. 

Digitale bibliotektjenester 

https://www.pressreader.com/catalog
https://bookbites.com/no/bookbites-no/
http://www.filmbib.vod2u.com/
https://filmoteket.no/
http://sarpsborg.com/kultur-og-fritid/bibliotek/libby/
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Lesesirkler og språkkafé 

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. 

 

 

Språkkafé er et uformelt møte mellom  

mennesker som ønsker å trene på muntlig 

norsk og frivillige norsktalende  

samtalepartnere. 

Tirsdager kl. 11.00 på Sarpsborg hovedbibliotek 

 

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

du få inntil 15 minutter gratis, juridisk  

rådgiving på hovedbiblioteket. 

Du kan bestille time ved å ringe tlf. 69116070. 

Advokatvakten 

 Litteraturuka 

8.-13. november 

Fullstendig program på 

www.litteraturuka.com 

http://www.litteraturuka.com/


Følg oss på: 

Meråpent bibliotek 

Sarpsborg hovedbibliotek har med stor suksess  

åpnet dørene for publikum utenom ordinær  

åpningstid. Fra fylte 15 år kan du skaffe deg tilgang 

til biblioteket også når biblioteket ikke er betjent.  

Kom innom og gjør om bibliotekkortet ditt til  

nøkkelkort. 

Meråpent : Hver dag hele året fra 07.00-22.00. 
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Les mer her: www.sarpsborg.com/bibliotek 

 

http://www.sarpsborg.com/bibliotek

