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Det er fantastisk å bli lest høyt for
Det er for lengst slått fast at høytlesing styrker utviklingen av
talespråk, lese- og skriveferdigheter. Men det er kanskje litt
undervurdert hvor deilig og avslappende det er å bli lest høyt
for. Å bare sitte og lytte og oppleve litteraturen slik den tidligere
ble overlevert - fra menneske til menneske. Vi sitter ikke rundt
leirbålet lenger, men bibliotekene har kanskje overtatt noen av
leirbålets funksjoner i form av å være en møteplass og et sted
for deling av historier.
Hos oss kan vi by på høytlesing for både store og små.

Det handler om å fortelle historier
Vi har et flott bibliotek i Arendal, et hus fullt av historier mellom
to permer. På arrangementer og aktiviteter på biblioteket trekker
vi fram noen av disse historiene og gjør dem levende i form av
forfatterbesøk, forestillinger, eventyrstunder, høytlesing,
klassebesøk og andre aktiviteter.
Noen av historiene vi skal fortelle denne våren er knyttet til
2. verdenskrig. Det er frigjøringsjubileum i år og vi kan by på en
spennende forfattersamtale mellom Trude Teige og
Gaute Heivoll, der vi blant annet spør om det i 2020 er mulig å
se mer nyansert på dem som havnet på ‘den gale siden’ under
Foto: Agnete
krigen. Lokalhistorisk dag i mai har også 2. verdenskrig
som Brun
tema.
Vi har mange og varierte arrangementer på programmet, og vi
håper du finner en historie som passer for deg!

Foto: Mona Hauglid

Velkommen til oss!
Vennlig hilsen

Kristin J. Havstad
Fagleder arrangementer
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Torsdag 16. januar kl. 19.00
Det skal være lett å leve sunt!
Desirèe Andersen er forfatter, blogger, personlig trener,
kostholdsveileder og kursholder. Hun har en krystallklar visjon
om at det skal være lett å leve sunt.
Denne kvelden forteller hun oss hvordan.

.

Gjennom suksessbloggen Fitfocus.no har Desirèe inspirert over
100.000 følgere til å spise sunnere og bevege seg mer.
I 2019 utgav hun boken «Fit på 30 dager», som raskt ble en
bestselger, og i januar 2020 kommer hun ut med oppfølgeren
«Desirèes sunne matplanlegger»
På dette foredraget kan det være smart å ta med penn og papir,
da vi får høre hva vi trenger å gjøre for å få en lettere, sunnere
og sprekere livsstil, enten vi ønsker å gå ned i vekt, bli sterkere,
få bedre kondisjon eller ønsker å bli inspirert til et sunnere
kosthold. Hun er opptatt av hjemmelaget, sunn mat basert på
gode råvarer som kan spises av hele familien, tilpasset en travel
hverdag.
Vi får også en innføring i matplanlegging som det perfekte
verktøy for å gjennomføre livsstilsendringer, og for å nå de mål
vi har satt oss.
Boksalg.
Forhåndssalg av billetter på biblioteket fra 6. januar.

Inngangspartiet – Entré kr. 100,VÅRPROGRAM 2020

03

ARENDAL BIBLIOTEK

Mandag 20. januar kl. 11.30 - 12.30
Høytlesingsdagen 2020
Bokåret er over, men
litteraturformidlingen fortsetter!
Vi markerer den nasjonale
høytlesingsdagen. Ta gjerne med en
venn, et strikketøy og matpakka.
Vi serverer kaffe og te.
Velkommen til å oppleve og lytte til litteraturen slik den tidligere
ble overlevert - fra menneske til menneske.
Scenen – Fri entré

Onsdag 22. januar kl. 12.00
Forfattermøte: Nina Lykke
«Få lykkes bedre med å harselere med
oss bortskjemte nordmenn enn
Nina Lykke» skriver Dagbladet.
I 2019 fikk forfatteren Brageprisen for
boken «Full spredning».
Her møter vi fastlegen Elin, som er fullt
oppdatert på hvilke trender som
befolkningen til enhver tid er opptatt av.
Foto: Agnete Brun
Overskrifter i avisene og på nettet om
glutenfritt, sukkerfritt og laktosefritt får friske
mennesker til å tro at hvis de følger disse
rådene, så faller livene deres på plass.
Hva hjelper det at hun forteller de
middelaldrende at det å bli sliten er en
naturlig del av aldringsprosessen?
Elin er gift med Aksel, men så tar eksen
Bjørn kontakt på Facebook og livet hennes blir snudd opp ned.
Nina Lykke debuterte i 2010 med den kritikerroste
novellesamlingen «Orgien, og andre fortellinger». I 2016 fikk
Lykke sitt store gjennombrudd med romanen «Nei og atter nei»,
som også vant Ungdommens kritikerpris.
Samtaleleder: Kirsti Husby
Boksalg og signering.
Scenen – Fri entré
VÅRPROGRAM 2020
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Foto: Niklas Lello

Onsdag 29. januar kl. 19.00
Fartein Horgar: Nytt om seilskutetiden
Hør forfatter og eventyrer Fartein Horgar fortelle om en
spennende periode i norsk sjøfartshistorie;
seilskute- og kolonitiden.
I 2020 avslutter Horgar sin store romanserie om norsk
kolonihistorie, en historie som er kjent for flere i
Arendalsområdet gjennom funnet av Slaveskipet Fredensborg.
Hovedpersonen i «Benjamins reise» (2019) er en rømt slave
som mønstrer på et slaveskip, seiler fra Karibia til Irland, Norge,
Danmark, Guinea og tilbake. Han arbeider som skipsdreng,
slavehandler, skipskirurg og trubadur. Der tidligere bøker har
skildret de forskjellige epoker og tidsånden av vår historie som
slaveeiere og kolonister i Dansk Vestindia, viser denne hvordan
ideen om frihet for alle, på tvers av hudfarge og klassetilhørighet
griper om seg, og fører til revolusjon. Romanen omhandler de
siste ti årene frem mot slaveriets opphør i 1848.
Fra 2006 til 2013 bodde forfatteren og kona i en 40 fots seilbåt,
og de foretok flere seilaser, blant annet til britiske og
amerikanske jomfruøyer. «Det var i denne perioden jeg gjorde
forstudiet til de historiske romanene om norsk koloni- og
slavehistorie i Dansk Vestindia, St. Thomas, St. John og St.
Croix,» forteller Fartein Horgar.
Tidligere bøker i serien er: «Paradisets elendige» (2016),
«I slaktemåneden» (2017) og «Frihetens kjøtere» (2018).
Boksalg og signering.
Scenen – Fri entré
VÅRPROGRAM 2020
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Torsdag 30. januar kl. 19.00
Vinter-quiz!
Vi fortsetter med vår populære litteraturquiz,
denne gangen med vinter som hovedtema.
Dann et lag sammen med venner eller kom
alene, så setter vi sammen lag på biblioteket.
Enkel premiering. Lesesirkler oppfordres til
å delta. Maks 6 personer pr lag. Ingen
påmelding.
Quiz-master: Åse Bjørndal
Scenen - Fri entré

Foto: Liv Øvland

Familielørdag 1. februar
Kl.12.00 og kl.13.00: Teaterforestillingen «Polly-Esther og
ønskemonsteret» med Unge Viken Teater.
Polly-Esther er redd for det meste og derfor ønsker hun seg så
innmari et ekte monster, men hva om monstre ikke er sånn som
man forventer seg… Polly-Esther og ønskemonsteret er en
leken, visuell og musikalsk forestilling. Den er basert på
Tiril Valeurs bok om Polly-Esther. En historie om å finne styrke
og mot der man minst venter det.
Passer fra 3 - 6 år. Varighet: ca. 35 min. Vi deler ut
gratisbilletter i informasjonsskranken fra mandag 27. januar
pga begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré
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Lørdag 1. februar kl. 13.00 - 15.00
Tema: I hjertet av barnevernet
Foredragsholder: Professor Bjørn Øystein Angel, Institutt
for sosiologi og sosialt arbeid, UiA
Vi starter vårens program for
lørdagsuniversitetet i Arendal
med å rette søkelyset mot
barnevernet, og spør: Hva er
det som skjer i norsk
barnevern? De siste årene har
det vært mye oppmerksomhet
rettet mot det norske
barnevernet.
Det har vært protestdemonstrasjoner mot barnevernet i en
rekke land rundt om i verden.
Vi har hatt «Glassjenta» og «Stina-saken» (jenta på broa), det
har vært oppslag i media om at private aktører tjener store
penger på barnevernet samt at det har vært kritikk over
manglende kompetanse i barnevernet. Ikke minst har fokuset
på barnevernet også vært knyttet til økende antall saker i den
europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
Høsten 2019 startet Universitetet i Agder et nytt 5 årig
mastergradsprogram i barnevern, for å styrke kompetansen i
tjenestene.
www.uia.no/loerdagsuniversitetet
Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré
VÅRPROGRAM 2020

07

ARENDAL BIBLIOTEK

Tirsdag 11. februar kl. 19.00
Turer i fjellregionen Svaneti i Kaukasus
Det er litt som å banne i kirken, synes forfatteren
Richard Bærug når han må svare på hvor det er vakrest; i
Norge eller i Svaneti. Bærug har, som eneste nordmann og
vesteuropeer, bodd mesteparten av de seneste ti årene i
Svaneti. I 2019 ga han ut boka «Essensen av Kaukasus.
Svaneti. 96 turer til fots, på ski, hesteryggen og sykkel i og fra
Betsjvidalen». Før var det Bærug som spurte lokalfolk om veien,
nå er det ham de lokale spør om råd.

Richard Bærug kommer fra Brunlanes og har doktorgrad i
medievitenskap. Han har skrevet flere bøker om europeisk
media, og har blant annet ledet Nordisk Ministerråds
informasjonskontor i Riga.
Auditoriet – Fri entré

AKTIVITETER I VINTERFERIEN - UKE 8
Harry-Potter dager
Vi inviterer til Harry Potter-verden i bibliotekets kafé.
Vi lager tryllestav, monsterbok og annet gøy!
Barna deltar to dager, 17. - 18. februar eller 19.- 20. februar,
kl. 10.00 -14.00 hver dag. Fredagen blir det fest for alle som har
deltatt fra kl. 12.00 - 14.00.
Bindende påmelding innen 7. februar til
tove.jeanette.kittelsen@arendal.kommune.no
Fra 9 år. Begrenset antall plasser.
Fri entré
Lørdag 22. februar kl. 11.00 – 13.00
Lageverksted i barneavdelingen. Vi lager «snømann».
Passer fra 3 – 6 år.
Fri entré
VÅRPROGRAM 2020
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Tirsdag 25. februar kl. 12.00

Illustratør: Eva Olsen

Lunsjforedrag: BOEING BOEING–komedien som tar helt av!

Arendal scene, i samarbeid med Arendal Kulturhus setter til
våren opp denne fornøyelige komedien, som har gjort stor
suksess på store og små scener, siden den for første gang ble
satt opp i Paris i 1960. Hva ligger bak en slik oppsetning?
I dette lunsjforedraget får vi et interessant møte med regissør
Wenche J. Liberg og produsent Harald Rosenvinge.
Du kan også vinne billetter til forestillingen som settes opp i
Store Torungen 4. og 5. mars.
Scenen – Fri entré

Onsdag 26. februar 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

BIBLIOTEKETS LESEKLUBB
Sluk en bok
Det blir høytlesing og spenning
i lesetipien kl.15.00 - 16.00 på
torsdager følgende datoer:
27.2, 5.3, 12.3, 19.3, 26.3 og
2.4. Følg med for mer info.
Leseklubben er åpen for alle
fra 9 år, er gratis og krever
ingen påmelding!

VÅRPROGRAM 2020
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Torsdag 27. februar kl. 19.00
Forfattermøte: Trude Teige og Gaute Heivoll
Det er i år 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt. Med
utgangspunkt i to skjønnlitterære bøker ønsker vi å sette fokus
på følelser som skam, forsoning og tilgivelse. Er det i 2020
mulig å se mer nyansert på dem som havnet på den gale siden,
enn det vi klarte å gjøre i årene rett etter krigen? Og hva med
etterkommerne? Er det å være barn av en "tyskertøs" eller
etterkommer av et NS-medlem fortsatt belastende?
«Mormor danset i regnet»
av Trude Teige handler
om tre generasjoner
kvinner. Juni har arvet
huset til besteforeldrene
og drar tilbake til øya der
hun vokste opp. Mens
hun rydder i huset,
kommer hun over et bilde
av mormoren sammen
med en tysk soldat og et
brev…

Foto: Tine Poppe

I «Sang for sekstiåtte
forrædere» av Gaute
Heivoll møter vi
Andreas, en ung gutt
med et stort sangtalent.
Blant bygdas innbyggere
finnes det 68 NSmedlemmer, hvis navn
står sirlig nedtegnet i en
protokoll hos bygdas
Foto: Paal Audestad
kjøpmann. Blant de
navngitte er også far til Andreas. Lokalsamfunnet opplever dyp
splittelse, naboer står mot hverandre og venner blir bitre fiender.
Samtaleleder: Steinar Nielsen.
Boksalg og signering.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Inngangspartiet – Fri entré
VÅRPROGRAM 2020
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Torsdag 5. mars kl. 19.00
Møt årets nominerte sørlandsforfattere!
Vi vet ikke hvem du får møte enda, men vi kan love deg at det
er forfattere som har skrevet gode bøker i 2019, så gode at de
har sluppet gjennom juryens nåløye og blitt nominert til
Sørlandets litteraturpris 2020.
Navnene offentliggjøres 26. februar og blir
kunngjort i biblioteket samme dag.
Følg med på sorlandetslitteraturpris.no
Kveldens samtaleleder er Steinar Nielsen.
Scenen - Fri entré

Familielørdag 7. mars kl. 13.00
Forestillingen «Sølve fiskesprett» med Margareth Anker.
«Sølve sykler fortere enn nordavinden og svømmer om kapp
med fiskene selv om han er et hjertebarn. Naturen er den
gøyeste lekeplassen som finnes, synes Sølve. Der kan han
være aktiv når ingen ser han, men en dag skjer det noe fryktelig
og Sølve må på sykehuset.»
Med sin fortellerstemme og sin scenekunst, tar Margareth Anker
med små og store inn i Sølves historie med musikk, dialog og
høytlesning. Forfatteren gir publikum en spennende opplevelse
som vekker empati.
Passer fra 5 år. Varighet: ca. 45 min. Vi deler ut
gratisbilletter i informasjonsskranken fra mandag 2. mars
pga begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré

Foto: Silje Carlsen
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Lørdag 7. mars kl. 13.00 - 15.00
Tema: Om betydningen av gode matvaner fra tidlig
barndom
Foredragsholder: Seniorrådgiver, ph.d. Christine Helle,
Administrativ leder for Toppforskningssenteret i mat og
ernæring i et livsløpsperspektiv, UiA
Christine Helle er barnepsykiater og
forsvarte sin doktorgradsavhandling i
2019. Hun undersøkte om et nettsted
laget for spedbarnsforeldre om barnets
tilvenning til fast føde kan fremme
gode spisevaner hos barn. Christine
inngår i ledelsen av universitetets
toppforskningssenter som forsker på
mat og ernæring i et livsløpsperspektiv,
og vil fortelle om dette arbeidet denne
lørdagen.

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

Auditoriet – Fri entré
VÅRPROGRAM 2020
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Mandag 9. mars kl. 19.00
«Heim – ei vandrehistorie»
Etter å ha bodd tretti år i Oslo våkner Hallgeir Opedal en dag
og bestemmer seg for å gå hjem til Odda, der han kommer fra.
Det blir en tur langs E134, over fjellet, fra leiligheten i øst til
barndomshjemmet i vest. Opedal går ikke bare tilbake der han
kommer fra, men også til fortida og røttene sine. Underveis
møter han folk – og ikke minst seg selv.
Sagt om boka: «En perle av en
reiseskildring» (Fjell og Vidde),
«Språket sprudler som om det var
tilsatt kullsyre.» (Prosa), «En latterlig
enkel pageturner.» (Dagbladet),
«En sann svir; et litterært oppkomme»
(Vårt Land).
Hallgeir Opedal er journalist og har
blant annet jobbet i Haugesunds Avis,
Dagbladet og NRK. For tiden er han tilknyttet redaksjonen
til Skavlan. For sitt journalistiske arbeidet har Opedal mottatt
Hestenes-prisen og NTBs språkpris.
Arr. Folkeakademiet Arendal, Aust-Agder turistforening,
Austegdelaget og Arendal bibliotek

Forhåndssalg av billetter på biblioteket, fra mandag 2 mars,
og salg ved inngangen
Auditoriet – Entré kr. 100,-

Foto: Jan Alsaker
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Mandag 16. mars kl. 12.30
Lunsjforedrag: «SULT»
Få bøker har betydd så mye for så mange som Sult, og nå
har Riksteatret gjort Hamsuns klassiker om til teater.
I dette lunsjforedraget får vi et nært møte med musiker
Tuva Syvertsen fra Valkyrien og skuespillerne
Jørgen Wiig Salvesen, Julia Bache-Wiig, i samtale
med «vår egen» skuespiller og forfatter Bjørg Øygarden.
Hvordan er det å spille et stykke basert på
en bok som så mange har et forhold til?
Historien om den unge, fattige og sultne
forfatteren fascinerer stadig nye lesere
130 år etter at den kom ut for første gang.
Bjørg Øygarden

Tuva Syvertsen

Julia Bache-Wiig

Jørgen Wiig Salvesen

Vinn billetter til kveldens forestilling i Arendal kulturhus.
Hamsun skildrer både fysisk sult og psykisk pine hos den
navnløse hovedpersonen på en måte som gjør at leseren
vanskelig glemmer ham. Sult er en klassiker i litteraturhistorien
som har bevart sin fascinasjonskraft også i dag.
– Hvem har ikke kjent på følelsen av å ikke høre helt til, eller
være oversett av andre? Med Sult har jeg lyst til å vise at det er
menneskelig å føle seg utenfor, sier regissør Anders T.
Andersen.
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med Riksteatret og Arendal
kulturhus.

Scenen – Fri entré
VÅRPROGRAM 2020
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Lørdag 21. mars kl. 11.00 - 13.00
Lageverksted i barneavdelingen. Vi sår karsefrø.
Passer fra 3 – 6 år.
Fri entré

Onsdag 25. mars 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

Mandag 30. mars kl. 19.00
Skipsbygging i Fjære for Arendalsredere
I dette foredraget tar Anne Tone Aanby oss med til Vikkilen
ved Grimstad, som med sine over 20 skipsverft kanskje var
landets viktigste skipsbyggingsmiljø under seilskutetiden.
Hvem bygde disse skutene som vi i dag bare kjenner fra
skutemalerier - og hvor fikk de lokale skipsbyggerne
kunnskapene sine fra?
Anne Tone Aanby er historiker og bygdebokforfatter, og hun har
skrevet en rekke bøker med lokalhistoriske tema. Aanby har
vært seniorforsker ved Kuben i Arendal og hun har vært
redaktør av Aust-Agder-arv i en årrekke.
Forhåndssalg av billetter på biblioteket fra mandag 23. mars,
og salg ved inngangen.
Arr. Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,-
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Torsdag 2. april kl. 19.00
Påske – quiz!
Vi slår til med en litteraturquiz før påske, og det er vel ingen
som blir overrasket over at det blir fokus på kriminallitteratur
denne gangen..? Men - som i enhver påskekrim kan det dukke
opp noe uventet, den som kommer får se! Dann et lag sammen
med venner eller kom alene, så setter vi sammen lag på
biblioteket. Enkel premiering. Lesesirkler oppfordres til å delta.
Maks 6 personer pr lag. Ingen påmelding.
Quiz-master: Åse Bjørndal
Scenen – Fri entré

Familielørdag 4. april kl. 13.00
Pollenkornet Pollus kommer til Arendal bibliotek. Med
utgangspunkt i boken «Pollus - Den lille pollenplagen» tar
forfatter Karin Moe Hennie barna med på en reise i
pollensesongen. Mange mennesker er allergiske mot pollen,
men det er jo ikke pollenkornene sin skyld. Det er vinden som
blåser dem rundt. De har ikke lyst til å gjøre noen noe vondt, og
de har heller ikke lyst til å havne inni øyne, eller enda verre: en
menneske - nese!
Det blir et forfatterbesøk fullt av humor og dans, og forfatteren
leser selv fra boka.
Passer fra 5 år. Varighet: ca. 35 min. Vi deler ut
gratisbilletter i informasjonsskranken fra mandag 30. mars
pga begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré

VÅRPROGRAM 2020
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Lørdag 4. april kl. 13.00 - 15.00
Tema: Kan sola redde oss fra energikrisen?
Foredragsholder: Professor Anne Gerd Imenes,
Institutt for ingeniørvitenskap, UiA

Sola gir oss mer enn nok energi for
vårt behov i all framtid.
Hvordan klarer vi å utnytte denne
energien?
Er det realistisk å tenke seg en framtid med bare direkte og ren
solenergi?
Foredraget vil forsøke å belyse disse dagsaktuelle spørsmålene
og fortelle litt om hva det forskes på innen feltet
solcelleteknologi ved Universitetet i Agder.

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

Auditoriet – Fri entré
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Foto: Tom Sandvid

Torsdag 16. april kl.19.00
Forfattermøte: Bård Nannestad.
En iskald januardag i 2001 sitter en ung jente på første
benkerad i kirka der faren hennes, Valentin Vang, skal bisettes.
Sara hadde kjent faren bare i noen måneder og sitter sammen
med hans beste venn, Jarl.
Akkurat da de fastslår at det ikke vil komme noen flere, ramler
det inn en rekke underlige personer. Da innser Jarl at han ikke
kan underslå noe - når han skal fortelle om Valentin Vangs liv
for datteren.
I «Mannen som elsket livet», fra 2019, får vi presentert en
mangfoldig og frodig fortelling om å elske livet gjennom
oppgang og fall, om å finne tilbake til seg selv, og om alltid å
søke etter det som føles ekte.
Bård Nannestad har i 2019 også utgitt boka «Osloeventyr,
vol 1» sammen med Christian René Wold.
Nannestad debuterte i 2012 med romanen
«Da Henrik Husten kom hjem», og romanen ble tildelt
Sørlandets litteraturpris for 2013.
Samtaleleder: Ola Eiksund
Scenen – Fri entré
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Lørdag 25. april kl. 11.00 – 13.00
Lageverksted i barneavdelingen.
Vi lager solbrem. Passer fra 3 – 6 år.
Fri entré

Foto:

Onsdag 29. april 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.
Scenen - Fri entré
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Lørdag 2. mai kl. 13.00 - 15.00
Tema: Krigssoner i bakhagen. Om kampanjer mot rovdyr
og skadedyr i våre omgivelser
Foredragsholder: Historiker og stipendiat Anne Mette
Seines, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA
Forståelsen av
hva vi kan krige
mot har blitt
endret gjennom
historien. Å «gå
til krig mot» en
felles fiende er
et kjent
fenomen.
Tradisjonelt har kriger vært ført mot
andre land, folkegrupper eller bare
den irriterende naboen...
I dag kan vi gå til krig mot noe så
abstrakt som plastikk, «tidstyvene»
eller terror.
På slutten av 1800-tallet skjedde også en slik utvidelse av
forståelsen av hva vi kunne krige mot.
Da dukket begrepet rottekrig opp, først i Danmark så i Norge og
Sverige. Og i løpet av kort tid ble krigen mot skadedyr ført i
skogen, hagen og ute på holmene, ja til og med i kjøkkenskapet.
Men hvem var disse farlige skadedyrene, hvordan angrep folk
dem og hva var utkommet av krigene?
www.uia.no/loerdagsuniversitetet
Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré
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Foto Birger Dannevig 1945, Dannevig foto

Lørdag 9. mai kl. 11.00 - 14.00
Lokalhistorisk dag.
Tema: 2. verdenskrig / frigjøringsjubileet
I 2020 markerer vi at det er 75 år siden fredsvåren 1945, og
80 år siden 2. verdenskrig brøt ut i Norge. Det blir fotoutstilling,
samtale med tidsvitner, kåseri, korsang, filmer og utstilling av
uniformer og gjenstander.
Følg med for mer informasjon.
Arr.: Historielagene og Arendal bibliotek.

Fri entré

Foto Birger Dannevig 1945, Dannevig foto

VÅRPROGRAM 2020

21

ARENDAL BIBLIOTEK

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
1-3 år, og én for 4-6 år.
Det er ingen påmelding, og vi
følger skolens ferier.
Hjertelig velkommen.

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 27.1, 3.2, 10.2,
17.2, 24.2, 2.3, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3, 6.4, 20.4, 27.4, 4.5,
11.5, 18.5 og 25.5 (sommeravslutning) kl. 12.00 – 14.00.

Kreftforeningens Treffpunkt: Mandagene 13.1, 27.1,
10.2, 24.2, 9.3, 23.3, 20.4, 4.5 og 18.5
kl. 17.00 -19.00

English Language Literature Group:
Se eget oppslag på biblioteket.
Sted: Lille fagmagasin Kontakt: annloes@online.no

Språktreff for kvinner: Torsdager kl. 14.00-15.00 i kaféen 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 9. januar, følger skolens ferier.
Siste treff blir 11. juni.

Lesesirkel: Norge leser nordisk. Åpen lesesirkel én onsdag
i måneden kl. 18.00 på følgende datoer: 15. januar, 12.
februar, 11. mars, 15. april og 13. mai Sted: Lille fagmagasin.

Sommerles 1. juni – 31. august
Bli med på Sommerles 2020. For barn fra 1. til 7. trinn
i perioden 1. juni til 31. august.
Følg med på www.sommerles.no
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Mal utarbeidet av: LEMON DESIGN

Foto:May Elin Aunlie

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

