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Foto: Kjetil S. Grønnestad 

Anette Kure, biblioteksjef i Sarpsborg 

Alt blir bra! 

 

I hvert fall etter hvert. Og mens vi holder avstand, vasker hender, holder oss 

hjemme og lengter etter en tid hvor vaksinene er tatt og sola tar tak, så kan vi 

lese. 2020 ble et rart år, på så mange måter. Vi håper og tror at det snart vil bli 

mulig å gå på konserter og andre kulturarrangementer. Biblioteket planlegger 

derfor en tilnærmet vanlig vårsesong med arrangementer, noen digitale og noen 

fysiske. Vi fortsetter med biblioteklørdag for barnefamilier. I første omgang blir 

det digitalt, men så fort det er tilrådelig lager vi aktiviteter i biblioteket.  

Vi fortsetter også satsingen vår på digitale tjenester. Vi tilbyr nå e-bøker, digitale 

lydbøker, norske kortfilmer og dokumentarer, spillefilmer, aviser og magasiner. 

Og alt 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 har også laget en ny tjeneste – Ditt 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 så ønsker du å lese noe som 

ligner. Eller til deg som bare vil bli overrasket av hva bibliotekarene anbefaler. Du 

fyller ut skjemaet vi har laget (https://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 til å få enda flere av de virkelig  

gode bøkene, som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet eller som er blitt litt 

glemt, ut til nye lesere. 

Denne våren blir ekstra spennende, siden det nå skal avgjøres hvem som skal 

tegne og bygge det nye hovedbiblioteket i sentrum. Arkitektkonkurransen  

avgjøres i løpet av april. Vi som jobber på biblioteket er forventningsfulle og 

spente på hvordan det kommer til å bli.  

Biblioteket har nå mange følgere i sosiale medier. Følg oss gjerne på Facebook 

og Instagram. Der får dere lesetips, informasjon om arrangementer og tjenester 

og et innblikk i bibliotekhverdagen på de tre avdelingene våre. Det kommer helt 

sikkert til å bli en del om prosessen med å bygge nytt bibliotek 

også. 

Aller helst vil vi at dere skal bruke biblioteket. Så hjertelig  

velkommen til å bruke biblioteket.  

Biblioteket er deres! 

https://ticketco.events/no/nb
http://www.ticketco.no/
https://sarpsborg.com/skjemaer/ditt-skreddersydde-bibliotek/
https://sarpsborg.com/skjemaer/ditt-skreddersydde-bibliotek/


Det tas forbehold om programendringer.                Billetter kan hentes ut hos 

            https://ticketco.no 

 

K
ale

n
d

e
r 

 

Foto: Kjetil S. Grønnestad 

 

Februar: 

13. Bok&kaffe kl. 13.00 Hovedbiblioteket 

19. Poesifrokost kl. 8.15 Hovedbiblioteket 

20. Kunstig intelligens (foredrag) med Klas Pettersen kl. 13.00  

      Hovedbiblioteket 

20.-27. Vinterferie, aktiviteter og høytlesning  

Mars: 

13. Bok&kaffe kl. 13.00 Hovedbiblioteket 

15. Politimester Bastian (barneforestilling) med Kai-Robert kl. 18.00  

      Tune bibliotek 

19. Poesifrokost kl. 8.15 Hovedbiblioteket 

April: 

16. Poesifrokost kl. 8.15 Hovedbiblioteket 

17. Bok&kaffe kl. 13.00 Hovedbiblioteket 

17. Den store klesbyttedagen Hovedbiblioteket 

21. «Mor Borg» og kampen om norsk øl (foredrag) kl. 19.00 Hovedbiblioteket 

28. Forfattermøte Chantal Garand kl. 19.00 Hovedbiblioteket 

Mai: 

8. Bok&kaffe kl. 13.00 Hovedbiblioteket 

21. Poesifrokost kl. 8.15 Hovedbiblioteket 

29.-2. juni Barnas kulturdager (eget program) 

Juni: 

1. Sommerles.no starter 

5. Verdens miljødag - Sykkelverksted kl. 12-15 Hovedbiblioteket 

5. Ikke kast maten med Thomas Horne (foredrag) kl. 13.00 Hovedbiblioteket 

18. Poesifrokost kl. 8.15 Hovedbiblioteket 

19. juni Bok&kaffe kl. 13.00 Hovedbiblioteket 

 

 

Arrangementsoversikt vinter/vår 2021  

https://ticketco.events/no/nb
https://ticketco.events/no/nb


Språkkafé er et uformelt møte på biblioteket. 

Et møte mellom mennesker som ønsker å trene på  

muntlig norsk, og frivillige norsktalende samtalepartnere. 

 

Pga. koronarestriksjoner er dette ikke satt i gang i januar, men 

følg med på portalen vår for oppdatert informasjon om oppstart. 

 

Arrangører: Sarpsborg frivilligsentral  

Tirsdager 11.00 * Sarpsborg hovedbibliotek 

*Gratis * Enkel servering 

https://sarpsborg.com/bibliotek 

JANUAR—JUNI 
Sp

råkkafé
 

Tir 
 

Språkkafé 

 

 

 Foto: Sarpsborg øst frivilligsentral 

https://sarpsborg.com/bibliotek


Poesifrokost arrangerte vi for første gang i Litteraturuka 

2018, og det var så vellykket at vi har fortsatt med frokos-

ter en gang i måneden. 

Kom og hør kjente og mindre kjente Sarpinger lese dikt, 

mens vi serverer frokost. Det vil være forskjellige opplesere 

hver gang, og noen leser egne dikt, mens andre har funnet 

fram sine favoritter. 

Velkommen til poesifrokost!  

 

8.15-8.45 * 19. februar  

8.15-8.45 * 19. mars  

8.15-8.45 * 16. april 

8.15-8.45 * 21. mai  

8.15-8.45 * 18. juni 

 

JANUAR -  JUNI 
P
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st 
 

Fre 
Poesifrokost 

 

* Sarpsborg hovedbibliotek *Gratis 

Foto: fra Poesifrokost i Litteraturuka 2018 



 

Hver lørdag kan barnefamilier komme på hovedbiblioteket 

og gjøre noe sammen. Noen ganger er det forestilling, men 

de andre lørdagene kan det være puslespill,  

hobbyaktiviterer eller høytlesning. 

Aktivitetene er åpne i hele åpningstiden, så det er bare å 

stikke innom når det passer. Følg med på bibliotekets  

facebookside for program.  

 

Hvis vi ikke kan ha biblioteklørdag 

fysisk i biblioteket pga. smittevern så har vi forslag til  

aktiviteter på facebooksiden vår på lørdager. 

 

 

JANUAR -  JUNI 
B

ib
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te
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rd
ag 

 

Lør 
Biblioteklørdag for  

barnefamilier 

* Sarpsborg hovedbibliotek *Gratis 



Bibliotekansatte ønsker deg velkommen til en uformell  

bokprat på hovedbiblioteket på utvalgte lørdager fram til         

sommeren.  

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 * 13. februar  

13.00 - 13.30 * 13. mars 

13.00 - 13.30 * 17. april 

13.00 - 13.30 * 8. mai  

13.00 - 13.30 * 19. juni  

 

FEBRUAR -  JUNI 
B

o
k &

 kaff
e

 
 

Lør 
Bok & kaffe 

 

* Sarpsborg hovedbibliotek *Gratis 



Da Lille Larsens hus blåste bort  

“Vinden rev i takene, slo mot vinduene, rusket i trærne...”  

Vårens produksjon i serien  

“samarbeid bibliotek og barnehage”.   

Forestillingen er basert på boka «Da Lille Larsens hus 

blåste bort» av Jakob Martin Strid.   

Dette er en ellevill fortelling om huset til Lille Larsen som 

blåste opp på et fjell under en storm. På fjellet er han helt 

alene. Han avhengig av hjelp fra sine naboer og venner 

for å få tak i mat, grytelapper, hestesko og alt man treng-

er for å overleve..  

I forestillingen møter du skuespillerne Anneli Sollie og  

Johan Østereng. Anneli Sollie har dramatisert boka.   

   

* Sarpsborg hovedbibliotek og Skjeberg bibliotek 

Lukket forestilling for inviterte barnehager.  

FEBRUAR 
Fo

re
sti

llin
g  

Uke 

7 

Da lille Larsens hus  
blåste bort 
-en barnehageforestilling 

Foto: Engelstad forlag 



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

stu
n

d
e

r    
 Lesestunder 

 



* Sarpsborg hovedbibliotek   

* Skjeberg bibliotek 

* Tune bibliotek 

FEBRUAR 
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20. - 
27.  

Vinterferien på biblioteket 

Velkommen til bibliotekene i Sarpsborg i vinterferien.  

 

Bli med på enkle konkurranser og få lesetips. I vinterferien i 

år har vi tema Artificial intelligence, og vi har  

aktivitetsverksted med roboter og enkel elektronikk  

tilgjengelig hele uka.  

Lesestunder for barn i alderen 6—9 år på alle avdelingene. 

 

 

Mer informasjon om tidspunkter får du på  

bibliotekavdelingene og på sarpsborg.com/bibliotek 

 

https://sarpsborg.com/bibliotek


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. 

 

*13.00 * Sarpsborg hovedbibliotek  

 

FEBRUAR 
Fo

re
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rag 
Lør 

20. 

Kunstig intelligens -  

den viktigste teknologien i vår tid 

Foto: Ansgar Valbø 

https://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


Morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle.  

Morsmålsdagen feires over hele verden 21. februar.  

Skjeberg, Tune og Sarpsborg hovedbibliotek markerer  

dagen hvert år.  

Vi har 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 

FEBRUAR 
M
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Søn 

21. 

Morsmålsdagen 

 



*Lukket arrangement for inviterte klasser *Skjeberg bibliotek   

MARS 

Ons 

10. 

 Fo
re

d
rag 

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 idag 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 regi av Kahoot. 

Foto:  

Ill. og foto: The Urban legend og Jørgen Storhaug 



*18.00 *Tune bibliotek  

*Gratis 

 

MARS 

Man 

 15. 

Fo
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Forestilling: Kai Robert som 

 Politimester Bastian 

Politimester Bastian er en forestilling hvor Kai Robert synger 

barneslagere fra sine mange barneplater, for –og sammen 

med barna.  

 

Kai Robert som Politimester Bastian er en opplevelse! 

 

Dette er en forestilling som treffer 3 generasjoner med  

morsomme kostymer, leker og sanger. Kai Robert pynter 

showet med sin vakre sølvtrompet. 

Foto:  kairobert.no 

https://ticketco.no 

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


 

*kl. 12.00-14.00 *Sarpsborg hovedbibliotek  

*Gratis 

 

April 

Lør 

17. 
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Den store klesbyttedagen 

 

Ta med sju rene plagg (klær som er i så god stand at du ville gitt dem 

bort til din beste venn).  Barneplagg kan leveres hvis du har med deg 

barnet på arrangementet. 

Klærne må leveres innen 7. april pga. smittevern, og billetter må tas 

ut i ticketco på forhånd. Max antall deltakere er 50.  

 

Klærne bytter eier via klesbyttelapper (for plaggene du leverer inn får 

du klesbyttelapper som gir deg rett til å plukke ut andre plagg).  

 

Alle går fornøyde hjem med nytt tilskudd til garderoben. 

Overskuddsklær leveres til veldedighet. 

 

naturvernforbundet.no/klesbyttedagen for mer informasjon. 

 

Foto:  Naturvernforbundet 

https://ticketco.no 

naturvernforbundet.no/klesbyttedagen
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/den_store_klesbyttedagen
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/den_store_klesbyttedagen


APRIL 
Fo
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d

rag 
Sarp Historica:  

«Mor Borg» og kampen om norsk øl 

Ons 

21. 

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

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 kjøp-

mann Hans Hafslund i spissen.  

Velkommen til en lokal historiekveld om bryggerinæring, 

sarpehistorie og ølhistorie! 

 

 

Kl. 19.00 *Sarpsborg hovedbibliotek  

*Gratis 

 

 
https://ticketco.no 

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


* Sarpsborg hovedbibliotek 

* Skjeberg bibliotek  

* Tune bibliotek  

APRIL 

Fre 

23. 

V
e
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ag  
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. 

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 

Uke 
17 

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. trinn 

i den kulturelle skolesekken (KiSs). 

 

Lukket arrangement for 3. trinn i Sarpsborg. 

* Tune bibliotek    

* Skjeberg bibliotek   

* Sarpsborg hovedbibliotek  

 



* 19.00  *Sarpsborg hovedbibliotek *Gratis 

 

APRIL 

Ons 

 28. 
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Forfattermøte med Chantal Garand 

 

 

Forfatter Chantal Garand i samtale med bibliotekar Kirsti 

Knudsen fra Fredrikstad bibliotek om romanen Natalia Z. 

 

Romanen er inspirert av reelle hendelser, og den er en  

historie om identitet, legitimitet og en kvinnes skjebne i 

krigstid.  

 

Natalia Z. er en sterk historie om en vanskelig forening 

mellom en sønn som søker sin opprinnelse og en mor som 

vil tie om fortiden. Har sønnen krav på sannheten?  

 

Forfatteren Chantal Garand er fra Canada, men er nå  

bosatt i Fredrikstad. 

Foto: Veronica Van Groningen, Ord i Grenseland 2020  

 

https://ticketco.no 

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


JUNI—AUGUST 

Sommerles 2021 

- 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 

So
m

m
e

rle
s 

Illustrasjon: Snuti  



https://www.sarpsborg.com/ 

MAI - JUNI 

  
 

B
arn

as ku
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r 
Barnas kulturdager 

 

Barnas kulturdager er et samarbeid mellom team barn og unge og 

Sarpsborg bibliotek. 

Barnas kulturdager er fargerike dager hvor barna får masse gode 

opplevelser, og dager som er rike på forskjellige kulturaktiviteter. 

Dette skal være dager med glede, latter, lek, livsutfoldelse, 

meningsfylte opplevelser og inntrykk gjennom kunst og kultur. 

 

Kulturopplevelser er som et felles språk som gir barn en følelse av å 

være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap. 

Det vil bli laget en egen brosjyre over tilbudene vi kan tilby under 

Barnas kulturdager. Mer informasjon vil komme på kommunens 

nettsider, bibliotekets og fritidsklubbenes facebooksider. 

Foto: Pixabay.com 

Målgruppe: barn fra 3 – 13 år. 

Arrangeres mellom 29. mai og 5. juni 

https://www.sarpsborg.com/


 

Om bare noen tiår år vil ikke verden evne å produsere nok mat hvis 

vi fortsetter som nå. Allerede i dag overbelaster vi kloden, og i 2050 

passerer vi 9 milliarder mennesker. Hva gjør vi da? Vel, i det minste 

kan vi slutte med å kaste en tredel av all maten vi produserer. 

 

Thomas Horne er brennende engasjert i rettferdighet og bærekraft i 

matproduksjonen. I dette foredraget gir Horne oss et verktøy for å 

vurdere maten med sunn fornuft og egne sanser, og gi blaffen i  

datostemplingen. Lær å ta samfunnsansvar på en enkel og ikke 

minst velsmakende måte!  

 

Thomas Horne vant Brageprisen i 2020 for boka  

«Den store klimaguiden» 

* 13.00 * Sarpsborg hovedbibliotek 

                                         

JUNI 

Ikke kast maten  

av Thomas Horne 

Foto:  Colin Eick 

https://ticketco.no 

 
Lør 

5. 
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https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/ikke_kast_maten__foredrag_med_thomas_horne
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/ikke_kast_maten__foredrag_med_thomas_horne


JUNI 
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Verdens miljødag 

- Sykkelverksted 

Lør 

5. 

*12.00-15.00 * Sarpsborg hovedbibliotek  

* Gratis 

Trenger du en sjekk av sykkelen din? 

Da er du velkommen til hovedbiblioteket og få kyndig hjelp. 

Med fokus på sykkelen ønsker biblioteket på den måten å 

markere Verdens miljødag. 

 



In
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rm
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n
 

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 

Ønsker dere besøk av en ansatt fra biblioteket 

som kan snakke om bøker eller bibliotek? 

Eller ønsker dere å ha et møte hos oss i            

biblioteket istedenfor?  

Ta kontakt så lager vi en avtale! 

Biblioteket på besøk? 

Du kan bestille time ved å ringe telefonnummer 69116070. 



Visste du at du kan bruke  

bibliotekkortet ditt til: 

Filmer 

Meråpent fra 07.00-22.00 på  

Sarpsborg hovedbibliotek 

Aviser Bøker 

Følg oss på: 

Les mer her: sarpsborg.com/bibliotek 

Bibliotekkortet ditt kan brukes til  

flere digitale tjenester.  

Du kan laste ned app’er for aviser,  

e-bøker og filmer. 

Se også: viken.no/lommeboka for 

tips til digitalt bibliotek. 

https://www.facebook.com/sarpsborgbibliotek
https://instagram.com/sarpbib/
https://twitter.com/sarpbib
https://sarpsborg.com/bibliotek#/
https://vikenfylkesbibliotek.no/lommeboka/
https://vikenfylkesbibliotek.no/lommeboka/

