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Biblioteksjefen har ordet:
Vi er stolte over å være fylkets mest besøkte
kulturinstitusjon, og ønsker deg hjertelig velkommen til nok
en spennende bibliotekhøst.
At Universitetet i Agder har valgt oss som arena for sitt
populære Lørdagsuniversitet synes vi er ekstra hyggelig.
Nytt av høsten er vår «Litteraturquiz», der vi inviterer deg til å
teste dine litteraturkunnskaper sammen med oss. Vi fortsetter
også feiringen av Bokåret 2019 med spennende mestermøter.
Barn og unge er et viktig satsingsområde, og årets Sommerlesaksjon har vært en fantastisk suksess! I Arendal har over 1200
barn vært med på kampanjen, og de har lest nærmere 1,5
millioner sider. Det er også hyggelig at våre familielørdager er
svært populære. Her tilbyr vi både teater, trylling og
musikkverksted for barn, samt lageverksted.
For ungdom er den store happeningen ANIMANGA, og tema i
år er Retro!

Foto: Liv Ekeberg/Agderposten

I tillegg til arrangementer tilbyr biblioteket også så mye mer.
Hver dag jobber alle ansatte for at du skal få en god opplevelse
og faglig assistanse. Lurer du på noe, spør oss. Savner du noe,
tips oss. Vi blir ellers veldig glade om dere melder dere på vårt
nyhetsbrev- og følg oss gjerne på Facebook og Instagram.
Velkommen til oss på Arendal bibliotek!
Vennlig hilsen
Ola Eiksund
Biblioteksjef
HØSTPROGRAM 2019
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Mandag 26. august kl. 18.30
Valgspesial
Hør hvorfor politikerne, som stiller liste i anledning
kommunevalget i Arendal, mener de fortjener din stemme.
Det blir gitt 5 minutter til hvert parti.
Innganspartiet – Fri entré

Onsdag 4. september kl. 13.00
Hurra for boka!
- Om fortellinger på skinn, tekstil, planter, papir – og digitalt
I 2019 er den norske boka 500 år og vi
feirer boka, lesing og leserne. Boka har
en lang historie nært knyttet til behov og
samfunnsutvikling, og til utvikling av
hjernen.
Bokåret handler mye om lesing, og
denne dagen kan du høre biblioteksjef i
Grimstad - Brit Østerud - gjøre et
dypdykk i bokas historie, og fortelle oss
om det vi har lest gjennom alle disse
årene.
Scenen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2019
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Familielørdag 7. september kl. 13.00
Familieshow med tryllekunstner
og buktaler Erik Mogeno. Han
kom til finalen i Norske Talenter
og har gjennomført over 1800
forestillinger. Her blir det tryll og
tull for hele familien.
Passer fra 3 år.
Varighet: ca. 30 min.
Vi deler ut gratisbilletter i
informasjonsskranken fra
mandag 2. september pga
begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré
Kl.11.00 – kl. 13.00: Lageverksted.
Barneavdelingen - Fri entré

SOMMERLES-FEST!
Lørdag 7. september kl. 14.30
Har du vært med på Sommerles? Da kan du komme på
biblioteket å feire med oss!
På sommerles-festen kommer tryllekunstner Erik Mogeno til
oss med flere av sine morsomme karakterer og tryllerier.
Kanskje blir du en av de heldige som får hjelpe Erik på scenen?
Få deg en god latter, samtidig som du vil bli lurt trill rundt. Gratis
is og trekning av premier!
Vi deler ut gratisbilletter i informasjonsskranken fra
mandag 26. august pga. begrenset antall plasser.
Inngangspartiet - Fri entré
HØSTPROGRAM 2019
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Lørdag 7. september kl. 13.00
Lørdagsuniversitet
Tema: Hvor finner vi sjelen?
Foredragsholder: filosof og forfatter Tore Frost
Tore Frost er tidligere
universitetslektor i filosofi ved
Universitetet i Oslo, og er en
anerkjent oversetter av gresk
filosofi.
Foredraget vil være med
utgangspunkt i Aristoteles sin
bok «Om sjelen», og slik sett
rette oppmerksomheten mot
menneskets sjelsliv og teorien
om at menneskets tankeliv er
forbundet med sansingen og
menneskets øvrige
livsfunksjoner.
Tore Frost er en anerkjent foredragsholder og det er en særskilt
glede at han gjester lørdagsuniversitetet og åpner
høstsemesteret i Arendal.
www.uia.no/loerdagsuniversitetet
Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2019
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Onsdag 11. september kl. 19.00
Agder og hvalfangst
Vestfold og Haugesund står sentralt i norsk hvalfangsthistorie.
Men hva med Agder? Og kjenner vi til noen hvalfangere fra
Arendal? Hør daglig leder for Stiftelsen Bratteklev Skipsverft,
Sam Bugge fortelle om den eldre hvalfangsten og historiker
Gustav Sætra ta for seg hvalfangsten i moderne tid. Sætra er
førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og han ga i 2018 ut
boka «Norwegian Whaling in the Cape Province 1911-1950».
Arr. : Arendal bibliotek i samarbeid med Folkeakademiet Arendal

Auditoriet – Fri entré

Lørdag 14. september
kl. 10.00 - 14.00
Forskningstorg
Årets tema: Miljø
Spennende stands på Torvet, musikkorps, natursti med poster
ute og inne, premier. Gjester i år er Forskerlinja ved Arendal
videregående skole.
Arr.: Naturmuseum og botanisk hage – UIA, Sørlandet sykehus,
KUBEN, Havforskningsinstituttet, Tekna Aust-Agder, UIA,
Vitensenteret og Arendal bibliotek.

FAMILIEARRANGEMENT : Torvet - Fri entré
HØSTPROGRAM 2019
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Uke 38: Digital festival
16. – 20. september
Arendal bibliotek har en rekke digitale
tilbud - helt gratis- og nå ønsker vi å lære deg
å bruke disse flotte tjenestene. Videre ønsker
vi også å kurse deg som er ny på data.

Grunnkurs PC / Databruk i hverdagen (3-dagers kurs)
Mandag 16. september kl. 10.30-13.30
Onsdag 18. september kl. 10.30-13.30
Fredag 20. september kl. 10.30-13.30
Kursholder fra Seniornett Arendal. Påmelding til dag@sevik.no
Tlf: 90736757 innen 10.9.19.
Begrenset antall plasser. Trenger ikke ta med PC.
Datakursrom - Fri entré

Bibliotekets digitale tjenester (drop-in)
Tirsdag 17. september kl. 10.00 - 11.30
Torsdag 19. september kl. 10.00 - 11.30
(Samme innhold begge dager.)
Kursholder fra Arendal bibliotek. Ingen påmelding.
Lær å bestille bøker og fornye på nett, hvordan bruke e-bøker
og e-lydbøker, digitale baser som Atekst og Idunn, samt
avisbasen Pressreader, der du har tilgang til flere tusen aviser
og tidsskrifter fra 125 land på 60 ulike språk!
Ta gjerne med nettbrett, smarttelefon eller egen PC.
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med Seniornett Arendal.

Datakursrom - Fri entré

HØSTPROGRAM 2019
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Foto: Julie Pike

Foto: Gerald Zörner
Foto: Paal Audestad

Foto: Paal Audestad

Torsdag 19. september kl. 13.00
Mester møter mester: Paal-Helge Haugen og Gaute Heivoll
Vi fortsetter feiringen av Bokåret 2019, og sammen med fem
andre Sørlandsbibliotek inviterer vi til mestermøter, der dyktige
nasjonale forfattere møter dyktige lokale forfattere.
Paal-Helge Haugen er fra Valle i Setesdal og blir regnet som
en av sin generasjons fremste lyrikere. Diktsamlingene hans er
oversatt til mange språk. I sitt arbeid har han samarbeidet med
en rekke nasjonale og internasjonale kunstnere og musikere.
For sin litteratur har han mottatt en rekke priser som
Aschehougprisen, Gyldendalsprisen og Brageprisen. I 2009 ble
han utnevnt til ridder av 1.klasse av Den Kongelige Norske
St.Olavs Orden for sin innsats for norsk litteratur- og kulturliv.

Gaute Heivoll er fra Finsland utenfor Kristiansand. Hans store
gjennombrudd kom med romanen «Før jeg brenner ned» (2010)
som han mottok Brageprisen for. Romanen er filmatisert og er
oversatt til en rekke språk. Heivoll har utgitt flere barne- og
ungdomsbøker, dikt og skuespill. I tillegg har han skrevet
romaner som «Over det kinesiske hav», «De fem årstider»,
«De skyldfrie» og hans siste roman fra i fjor «Sang for sekstiåtte
forrædere».
Samtaleleder: Hilde Elise S. Bie
Arrangementet er en del av Bokåret 2019 og er støttet av
Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Scenen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2019
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Tirsdag 24. september kl. 19.00
Litteratur-quiz 1
Nobelprisvinnere, krimhelter, svenske
forfattere eller årets bøker? Test dine
litteraturkunnskaper på biblioteket i høst! Vi
fortsetter å feire Bokåret 2019 ved å invitere
til tre quiz-kvelder. Premiering pr. kveld og
sammenlagt for lag som deltar alle kveldene.
Dann et lag sammen med venner eller kom
alene, så setter vi sammen lag på biblioteket.
Lesesirkler oppfordres til å delta. Maks 6
personer pr lag. Ingen påmelding.
Scenen – Fri entré

Onsdag 25. september – kl.12.30
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk i hverdagen. Det antas å vare en times
tid. Øvrige datoer: 30. oktober og 20. november:
Hjertelig velkommen!
Scenen – Fri entré

Aktiviteter i høstferien, uke 40
Aktiviteter i høstferien
Tirsdag 1. oktober til fredag 4. oktober kl. 11.00 -15.00.

Vi åpner kafeen for barn mellom 9 -12 år og finner frem alt vi har
av lego, spill, perler og annet som vi koste oss med i
Sommerklubben.
Dette er et gratis drop-in tilbud, hvor barna vil kunne løpe til og
fra som de ønsker.
Kafeen - Fri entré

HØSTPROGRAM 2018
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Lørdag 5. oktober kl. 13.00
Lørdagsuniversitet
Tema: Det umulige landet –
som blir mulig med betong
Foredragsholder: Ingrid Lande Larsen
Norge er et vakkert land, men gir store
utfordringer når det gjelder samferdsel.
Mye fjell, dype fjorder og en langstrakt
kyst sammen med en spredt bosetting,
er årsaker til det. I tillegg kommer dette med de spesielle
klimatiske forholdene vi har her. I vinter viste NRK en
programserie om «Det umulige landet» vi bor i. Der kom det
fram hvor krevende bygging av samferdsel har vært, og fortsatt
er, i Norge. Store prosjekter er til enhver tid i gang i mange deler
av landet, og veiene blir stadig rettere og bredere. Også
krysningene blir stadig lengre. En av de lengste vi står ovenfor
er krysningene av de brede vestlandsfjordene for å gjøre kysten
ferjefri. Hvordan skal det gjøres? Det vites ikke enda, men vi vet
at vi må gjøre det med betong.
Hva er egentlig betong, hva tåler det og hva kan vi utsette
betong for? Når begynte vi å bruke betong, hva brukes det til i
dag, og hvor viktig blir det med betong i fremtiden? Noen svar
på disse spørsmålene får du dersom du kommer på denne
utgaven av Lørdagsuniversitetet.
Foredragsholder Ingrid Lande Larsen er stipendiat ved Institutt for
ingeniørvitenskap ved UiA. Gjennom forskningsprosjektet More
Efficient and Environmental friendly Road Construction (MEERC)
forsker Ingrid på konstruktiv bruk av høyfast, fiberarmert betong.

www.uia.no/loerdagsuniversitetet
Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2019
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Torsdag 10. oktober kl. 19.00
Hedvig Montgomery – Foreldremagi
Forfatteren har fått stor oppmerksomhet rundt bøkene sine.
I høst kommer hennes fjerde bok i ‘Foreldremagi-serien’ med
tittel «Barneskoleårene – 7 enkle steg for å lykkes med
oppdragelsen i skoleårene».
Alle foreldre ønsker at barna deres skal ha det bra, og at barn
og voksne skal ha det bra sammen. Men hvordan kan vi få til
dette? Blant temaene som Montgomery tar opp i foredraget sitt
er hvordan man skaper selvtillit hos egne barn, hvordan man
kan forberede dem på sorger og utfordringer i livet, konflikt og
sinne og de vanligste utfordringene foreldre har når det gjelder
barneoppdragelse. Det finnes ingen fasit på riktig
barneoppdragelse, men det finnes noen gode råd. Foredraget
avrundes med en samtale mellom Hedvig Montgomery og Stine
Skelton og Sonja Kolstad Lie fra Familievernkontoret i AustAgder. Boksalg og signering etter foredraget.
Hedvig Montgomery er psykolog og har 20 års erfaring som
familieterapeut. Hun har utgitt bøkene «Foreldremagi» (2018),
«Miraklenes tid: 0–2 år» (2018) og «Barnehageårene» (2019).
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med Familievernkontoret i AustAgder (familiehuset.no).
Støttet av Agderposten og Arendal og omegn sparekasse.

Inngangspartiet – Entré kr.100,HØSTPROGRAM 2019
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BIBLIOTEKETS LESEKLUBB
Sluk en bok
Det blir høytlesing og spenning med
Fredrik Schulze-Krogh i lesetipien.
Tid: kl. 15.00-16.00
Følgende torsdager:
10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11 og
14.11.
Leseklubben er åpen for alle fra
9 år, er gratis og krever ingen
påmelding!

Mandag 14. oktober kl. 19.00
Sicilia: Normannernes rike, mafia og
reisemål
«Intet land i forhold til sin størrelse har
tilnærmelsesvis spilt en slik rolle i historien
som denne øy», skrev en internasjonalt kjent
historieprofessor om Sicilia. Det er en
påstand journalist og Italia- kjenner Yngve
Kvistad ville utforske i sin bok «Sicilia – en
dannelsesreise».
Han er lommekjent på Sicilia, vikingenes Sikiløy,
etter å ha bodd og jobbet der i flere år. Han tar
publikum med på en reise gjennom 5000 års
kulturhistorie; en rik, men for mange ukjent
fortelling om norrøn innflytelse, strategisk viktighet og hvordan
mafiaen klarte å kidnappe et helt folk, før folket reiste seg og slo
tilbake.
Yngve Kvistad er Europakommentator i VG og forfatter av flere
bøker om kulturhistoriske emner.
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek.

Auditoriet – Entré kr. 100,HØSTPROGRAM 2019
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Fredag 18. oktober kl.11.00 – 14.00
Lageverksted. Vi lager edderkopper.
Denne dagen er alle lærere
sendt på lærerstevne og det
betyr at barna har fri.
Da passer det fint med en tur
på biblioteket for å lage en
edderkopp og kanskje finne litt
grøssende lesestoff.
Barneavdelingen - Fri entré

Onsdag 23. oktober kl. 19.00
Litteratur-quiz 2
Nobelprisvinnere, krimhelter, svenske forfattere
eller årets bøker? Velkommen til høstens
andre quiz-kveld. Premiering pr. kveld og
sammenlagt for lag som deltar alle kveldene.
Dann et lag sammen med venner eller kom
alene, så setter vi sammen lag på biblioteket.
Lesesirkler oppfordres til å delta. Maks 6
personer pr. lag. Ingen påmelding.
Scenen – Fri entré

Lørdag 26. oktober kl. 11.30 – 14.00
Slektsforskerdagen
Er du interessert i slektshistorie? Denne dagen kan du få flotte
tips om hvordan du kan finne data om dine forfedre.
Kl. 11.30: Foredrag: «Slekt i skyen» ved Vidar Øverlie.
Auditoriet – Fri entré
Kl. 12.30: «Møt en slektsforsker».
Auditoriet – Fri entré
Arr. Slekt og Data Aust-Agder, i samarbeid med Arendal bibliotek

HØSTPROGRAM 2019
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Familielørdag 26. oktober
Kl.12.00 og kl.13.00: interaktivt musikkverksted
«Jorden rundt på 8 sanger» med Solveig Kjølberg.
Bli med på en spennende reise og opplev sang og musikk fra
mange land! Barna er med og synger, danser, leker og spiller
på instrumenter.
Varighet 30 min. Passer best for barn
fra 3 til 6 år. Maks. 30 barn per
seanse. Vi deler ut gratisbilletter i
informasjonsskranken fra mandag 21.
oktober pga begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré
Kl.11.00 – kl. 13.00: Lageverksted.
Barneavdelingen - Fri entré

Onsdag 30. oktober kl. 12.30
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk i hverdagen. Det antas å vare en times
tid. Hjertelig velkommen!
Scenen – Fri entré

Fredag 1. november
BiblioTEDxArendal
Fredag 1.11 fra kl. 12.00 til midnatt
arrangeres TEDxArendal på Arendal
kulturhus. TEDxArendal ønsker å
inspirere mennesker med nye ideer
som endrer holdninger, måten man lever på og er til stede i
verden. Arendal bibliotek vil være med på arrangementet i
kulturhuset med et eget «BiblioTEDxArendal» - i hver pause.
Her vil det blant annet bli formidlet ideér og engasjement
gjennom «bokdusj», med forfatterne MiRee Abrahamsen og
Benedicte Meyer Kroneberg, samt gitt knakende gode
bokanbefalinger fra bibliotekets personale. Kom å bli inspirert,
underholdt og opplyst på et arrangement som er rangert av TED
til et av verdens topp 5 TEDx-arrangementer.
Arendal kulturhus – For mer info se arendalkulturhus.no
HØSTPROGRAM 2019
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Lørdag 2. november kl. 13.00
Lørdagsuniversitet
Tema: Boligprisenes variasjon i tid og rom
Foredragsholder: Theis Theisen,
professor ved Institutt for økonomi ved UiA
Alle må ha et sted å bo!
Boligpriser og husleie er et
evig aktuelt tema.
I foredraget vil Theisen
snakke om hva som påvirker
den langsiktige utviklingen i
boligpriser, hvorfor boligprisene
varierer mellom by og land,
mellom ulike byer – innad i den
enkelte by, og innenfor den
enkelte bygning.
Boligprisenes variasjon i tid og rom vil bli belyst med resultater
fra Theisens egen forskning og fra internasjonal litteratur på
feltet.
www.uia.no/loerdagsuniversitetet

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré

HØSTPROGRAM 2019
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Foto: Julie Pike

Foto:
Foto: Gerald
Paal Audestad
Foto: Linda B. Engelberth

Foto: Paal Audestad

Foto: Liv Øvland

Torsdag 7. november kl. 19.00
Mester møter mester:
Hanne Ørstavik og Benedicte Meyer Kroneberg
Vi fortsetter feiringen av Bokåret 2019, og sammen med fem
andre Sørlandsbibliotek inviterer vi til mestermøter, der dyktige
nasjonale forfattere møter dyktige lokale forfattere.
Hanne Ørstavik regnes som en av våre mest markante og
særpregede forfatterstemmer. Hun debuterte med romanen
«Hakk» i 1994. Hun har utgitt flere romaner, blant annet
«Kjærlighet», «Like sant som jeg er virkelig», «Presten» og
«Uke 43». Denne høsten er hun aktuell med en ny roman.
Bøkene hennes er oversatt til over 20 språk i tillegg til å ha
mottatt en rekke litterære priser.

Benedicte Meyer Kroneberg bor på Hisøy. Debutboken
«Ingen skal høre hvor stille det er» (2010), ble av Aftenposten
utropt til årets debutant. Hun er en svært produktiv forfatter og
har høstet god kritikk for bøkene sine.
Våren 2019 ga hun ut sin syvende roman, «Ikke bli borte».
Samtaleleder: Hilde Elise S. Bie
Arrangementet er en del av Bokåret 2019 og er støttet av
Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Inngangspartiet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2019
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Lørdag 9. november kl. 11.00 – 18.00
Animanga - ungdomstreff med tema japansk popkultur
Høstens mest fargerike dag på biblioteket er fylt med cosplay,
artstands og workshops. Her blir det noe å se på både for liten
og stor. Årets tema er RETRO! Mer informasjon legges ut
fortløpende på www.animanga.no og
https://www.facebook.com/Animanga.Arendal/.
Arrangementet er støttet av Aust-Agder bibliotek og
kulturformidling.

Cosplay
Stands
Workshops
Film

Foredrag
HØSTPROGRAM 2019
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Tirsdag 12. november kl.19.00
Olav H. Hauge – dikter i medgang og motgang
Arne-Ivar Kjerland, antikvarbokhandler i Tvedestrand, kjenner
Olav H. Hauges liv og verk bedre enn de fleste. Han kommer fra
nabobygda Granvin, har flere ganger besøkt Hauge og var også
til stede i begravelsen hans. Kvelden blir en kombinasjon av
diktlesing og avdekking av biografiske data om Olav H. Hauge.
Felespiller Øystein Rød blir med og krydrer programmet med
«høvelege slåtter».
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek.

Auditoriet – Entré kr 100-,

Foto: Arkivet på Olav H. Hauge-senteret

HØSTPROGRAM 2019
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Torsdag 14. november kl. 19.00
Litteratur-quiz 3
Nobelprisvinnere, krimhelter, svenske forfattere
eller årets bøker? Velkommen til høstens tredje
quiz-kveld. Premiering pr. kveld og sammenlagt
for lag som deltar alle kveldene. Dann et lag
sammen med venner eller kom alene, så setter vi
sammen lag på biblioteket. Lesesirkler
oppfordres til å delta. Maks 6 personer pr. lag.
Ingen påmelding.
Scenen – Fri entré

Onsdag 20. november kl. 12.30
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk i hverdagen. Det antas å vare en times
tid. Hjertelig velkommen!
Scenen – Fri entré

Torsdag 21. november kl.19.00
Åpen litteratur-mikrofon
Det er SÅ mange flotte forfattere i
kommunen vår. Noen av dem er
kjente – og noen er ukjente.
Denne kvelden arrangerer
biblioteket en litteratur-stafett der
du får oppleve flere og varierte
forfatterstemmer og hyggelig kaféstemning. Hvilke forfattere du får
møte annonseres senere. Boksalg
og signering.
Scenen – Fri entré
Forresten; Er du forfatter og interessert i å være med? Vi kan
tilby scene, boksalg og mikrofon i 10-15 minutter.
Ta i tilfelle kontakt med kjh@arendal.kommune.no for
informasjon og påmelding. Påmeldingsfrist 1. november.
HØSTPROGRAM 2019
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Familielørdag 23. november
Kl. 12.00 og kl. 13.00: Forestillingen «Askeladden og
gullfuglen» med Askeladden Friteater.
Det var en gang en Konge som hadde en hage. I den hagen sto
et epletre, og på det epletreet vokste hvert år et gulleple; men
da det led mot den tiden de skulle til å plukke det, så var det
borte. Ingen visste hvem som tok det eller hvor det ble av.
Kongen ble sint og utlovet at den som kunne fange epletyven
skulle få Prinsessa og det halve kongeriket. Da det led mot
høst, kom Askeladden til Kongsgården og sa til Kongen at han
nok skulle greie å fange epletyven.

Varighet 40 min. Passer for barn fra 3 år. Vi deler ut
gratisbilletter i informasjonsskranken fra mandag
18. november pga begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré
Kl.11.00 – kl. 13.00: Lageverksted.
Barneavdelingen - Fri entré
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Lørdag 7. desember kl. 13.00
Lørdagsuniversitet
Tema: Samspill mellom dyr og menneske:
antrozoologi og dyreassisterte intervensjoner
Foredragsholdere: Anne Brita Thorød og Elsebeth Krøger
Antrozoologi er et moderne tverrvitenskapelig fagfelt som retter søkelyset mot samspill og samhandling
mellom dyr og mennesker.
Antrozoologi overlapper en rekke
andre fagfelt, blant annet etologi,
medisin, psykologi, veterinærmedisin
og zoologi.
Forskning om dyrs mulige
helsebringende effekter og det
som omtales som dyreassisterte
intervensjoner er et voksende felt
internasjonalt. Dyreassisterte
intervensjoner blir i økende grad anvendt også her i landet,
både innenfor utdanningsetaten, helse og omsorg og andre
velferdsområder. Offentlige velferdsordninger inngår også
samarbeid med såkalte «Inn på tunet» gårder, som gir tilbud
om arbeid og samvær med dyr til forskjellige målgrupper.
Anne Brita Thorød er dosent ved UiA,
Fakultet for helse- og idrettsfag. Hun er
tilknyttet master / videreutdanning i
psykisk helsearbeid og psykososialt
arbeid med barn og unge.
Elsebeth Krøger er førstelektor/emerita
ved UiA fakultetet for helse- og idrettsfag
og er tilknyttet Institutt for helse- og
sykepleievitenskap.
Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré
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Eventyrstund
Hver onsdag kl. 10.30 er det
eventyrstund på biblioteket.
Vi leser og synger kanskje en
sang. Det er to parallelle
eventyrstunder, én for barn
opptil 3 år, og én for 4-6 år.
Det er ingen påmelding, og
arrangementet passer for barn
opp til skolealder.
Merk: det er ikke eventyrstund i
grunnskolens ferier.
Barneavdelingen - Fri entré

Meråpent bibliotek
Ønsker du å være på biblioteket etter stengetid?
Velkommen til Arendal biblioteks meråpne/selvbetjente tilbud!
Denne ordningen gir deg tilgang til biblioteket fra kl. 07.00 til
kl. 22.00 – hver eneste dag, hele året!
For å få denne tilgangen må du ha med legitimasjon og
lånekort, ha fylt 16 år og lage en kontrakt med oss. Kom innom
en ukedag mellom kl. 10.00 -14.30 mandag til fredag, så hjelper
vi deg. Ps, er dette et vanskelig tidspunkt for deg, ta kontakt så
finner vi en løsning.

Foto: May Elin Aunlie
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FASTE PROGRAMPOSTER:
Kreftforeningens temakafé: Mandagene 2.9, 9.9, 16.9, 23.9,
30.9, 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11 og 25.11
kl. 12.00 – 14.00. Sted: Kafeen
Kreftforeningens Treffpunkt: Mandagene
26.8, 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11 og 2.12, kl. 17.00 -19.00. Sted: Kafeen

English Language Literature Group: Torsdagene 5.8, 19. 9,
17. 10, 21. 11 og 19. 12 - kl. 10.30 -12.30.
Sted: Lille fagmagasin
Kontakt: annloes@online.no

Språktreff for kvinner: Torsdager kl. 14.00-15.00 i kafeen på
Arendal bibliotek. Treffene blir ledet av kvinnelige leseombud
og tilbudet er for kvinner som har lyst til å lese, lytte og
snakke norsk sammen med andre kvinner. Et samarbeid
mellom Arendal bibliotek og frivillige leseombud. Sesongstart
29.august, følger skolens ferier.

Lesesirkel: Norge leser nordisk. Åpen lesesirkel én onsdag
i måneden kl. 18.00 på følgende datoer: 21.8, 11.9., 9.10. og
6.11. Sted: Lille fagmagasin.

Visste du at du kan få tilgang til over 6000 aviser og
magasiner fra 125 land via bibliotekets trådløse nett?
Last ned app’en Pressreader eller gå til pressreader.com.
Dette og mye mer kan du lære om på Digital festival i uke 38.
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Mal utarbeidet av: LEMON DESIGN

Foto:May Elin Aunlie

Foto:May Elin Aunlie
Torvet 6, Arendal
Tlf: 37 01 30 10
arendal@arendal.folkebibl.no
arendalbibliotek.no
Følg oss på Facebook og Instagram!

