Det vil bli gitt billettinformasjon på bibliotekets nettsider

Velkommen til oss
Her er vårens program fra Arendal bibliotek og vi håper du vil
finne noe til både nytte og glede. Det er hyggelig å kunne
fortelle at det nå jobbes iherdig med en løsning for å komme i
gang med et online billettsystem. Det betyr at vi kan tilby
nettsalg av billetter, samt mulighet til å holde av billetter på de
fleste gratis-arrangementene våre. Dette tror vi blir veldig bra!
Det vil bli lagt ut informasjon om billettbestilling på våre
nettsider; arendalbibliotek.no
Ellers henvises det til gjeldende smittevernregler, mens vi
krysser fingrene for at vi alle nå går en lettere tid i møte.
Hyggelig om vi sees!
FASTE PROGRAMPOSTER:
Eventyrstund onsdager
kl. 10.30:
Hver onsdag kl. 10.30 er det
eventyrstund på biblioteket. Vi
leser og synger kanskje en
sang.
Eventyrstunden passer for barn
mellom 3-6 år, men alle er
velkomne. Det er ikke
eventyrstund i grunnskolens
ferier.

Lesesirkel:
Norge leser nordisk.
Åpen lesesirkel én onsdag i
måneden kl. 18.00 på
følgende datoer:
12. januar, 9. februar,
9. mars, 6. april og 4. mai.
Auditoriet
VÅRPROGRAM 2022
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Språktreff for kvinner. Torsdager
kl. 14.00-15.00 er det språktreff for
kvinner 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.
Med forbehold om smittevern.
Sesongstart 20. januar. Følger skolens ferier.

Mandag 24. januar kl.18.00
Tråd til! - klesreparasjoner for nybegynnere
Janne Helene Arnesen presenterer
boka si “Tråd til! - klesreparasjoner for
nybegynnere” og viser oss
grunnleggende, inspirerende og
morsomme teknikker som vil løfte et
plagg til nye høyder. Noen ganger
ønsker du at reparasjonen er usynlig
og plagget fremstår som før, andre
ganger kan reparasjonen være med
på å gi plagget en ansiktsløftning.
Knapper, lapper, broderier, frankensteining og kintsugi - Janne
har mange tips til hvordan vi kan reparere, og dermed spare
både miljøet og lommeboka. I henhold til gjeldende
smittevernregler må planlagt workshop utgå, men ta gjerne
med klær som trenger reparasjon! Janne og representanter
fra DUG på Munkehaugen gir råd og tips om hvordan akkurat
denne reparasjonen kan gjøres - og kanskje sitter du igjen med
et enda kulere plagg enn det du hadde fra før?
Janne Helene Arnesen kommer fra Arendal, er drakthistoriker
og arbeider ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Hun har sydd siden hun var liten og er sjelden å se uten et
sytøy i hendene. På @traadtil deler hun tips og triks om å
reparere klær. Boksalg og signering.
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med DUG: Det Urbane Grendehuset
- Folkeverksted.

Ingen påmelding.
Auditoriet – Fri entré
VÅRPROGRAM 2022
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Litterært pusterom
Ønsker du å lese mer, komme deg bort fra skjermen en stund,
roe ned fra stress og kav, gjøre noe nytt?

Arendal bibliotek arrangerer Litterært pusterom!
Det er et les-lytt-prat-opplegg som bygger på det populære
britiske konseptet Shared Reading. En leseleder leser høyt en
på forhånd utvalgt novelle og et dikt (tekstene blir delt ut ved
oppstart), så samtaler man om opplevelsene av teksten. I første
omgang er dette for voksne som kan norsk, men man trenger
ikke være en vant leser.
Kunnskap om forfatteren og tekstanalyse er ikke et tema her,
bare hvordan man oppfatter teksten og tenker om den.
Det er ingen forberedelse til samlingen, og ikke press til
deltakelse i samtalen. Det man får igjen, er følelsen av ro,
fellesskap og utvikling av medfølelse til seg selv og andre.
Velkommen til en annen form for høytlesing på biblioteket!
Vi møtes tirsdager kl. 12.00-13.30 på følgende datoer:
25.1, 8.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5, 31.5
Kaffe/te & noe søtt serveres.
Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré
VÅRPROGRAM 2022
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Strikk&Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk. Det antas å vare i en times tid.
Vi møtes klokken 12.00 på følgende onsdager:
26. januar, 23. februar, 30. mars og 27. april.
Ingen påmelding.
Scenen – Fri entré

VÅRPROGRAM 2022
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VINTERFERIEN
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Lørdag 5. februar kl. 13.00 - 14.30
Tittel: Kan sola redde oss fra energikrisen?
Foredragsholder: Anne Gerd Imenes, professor ved
Institutt for ingeniørvitenskap, UiA

Sola gir oss mer enn nok energi for
vårt behov i all framtid.
Hvordan klarer vi å utnytte denne
energien?

Foto: UiA

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.
Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Ingen påmelding.
Auditoriet – Fri entré

VÅRPROGRAM 2022
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Tirsdag 8. februar kl. 12.00
Litterært pusterom.
Leselederen leser en novelle og et dikt høyt, med rom for å
samtale og reflektere rundt tekstene etterpå. Du kan bare lytte
om du ønsker. Hva vi leser blir en overraskelse. Kaffe/te og
noe å bite i blir servert. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré

Tirsdag 15. februar kl. 12.00
Lunsjforedrag: Med sjøutsikt i strandsonen – steinalder i
Arendal

Foto: Gerd Corrigan

De siste årene har arkeologene fått mye ny kunnskap om
steinalderen i Arendal. Det har gitt oss en ny og større
forståelse av denne perioden av forhistorien.
I 2022 åpner KUBEN sin nye arkeologiutstilling. Prosjektleder
og fagansvarlig for utstillingen Marianne Eldorhagen vil prate
om utvalgte boplasser i Arendal kommune, der menneskene
levde for flere tusen år siden.
Arr.: Kulturnettverket i Arendal kommune i samarbeid med Arendal
bibliotek.

Forhåndssalg av billetter på arendalbibliotek.no og ved
inngangen hvis ledige plasser.

Auditoriet – Entré kr. 60,VÅRPROGRAM 2022
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Tirsdag 22. februar kl. 13.00
Film: Troll – Kongens hale
Norsk tale
Foto: Mona Hauglid
Passer fra 6 år.
Varighet 1 t. 30 min.
Scenen – Fri entré

Onsdag 23. februar kl. 13.00
Film: I krig med bestefar
NB: Engelsk tale
Passer fra 9 år.
Varighet 1 t. 34 min.
Scenen – Fri entré

Torsdag 24. februar kl. 13.00
Film: Bigfoot-familien
Norsk tale
Passer fra 6 år.
Varighet 1 t. 29 min.
Scenen – Fri entré

Billetter bestilles på arendalbibliotek.no
VÅRPROGRAM 2022
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Onsdag 23. februar kl. 12.00
Strikk&Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk. Det antas å vare i en times tid.
Ingen påmelding.
Scenen – Fri entré

Foto: Mona Hauglid

Hvert halvår finner vi en ny bok og lese høyt fra
en times tid en gang i uken. Det er gratis og
ingen påmelding.

Jan Thygesen leser Hjemsøkt av
Christoffer Lamøy

Vi møtes torsdager kl. 15.00 på følgende datoer:
3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4.
VÅRPROGRAM 2022
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Lørdag 5. mars kl. 13.00 – 14.30
Tittel: Fred i vår tid…? Om dekolonialiseringen i kjølvannet
Foto: Mona Hauglid
av 2. verdenskrig.
Foredragsholder: Christoph Kalter, førsteamanuensis ved
Institutt for religion, filosofi og historie, UiA
I store deler av Europa og verden innledet slutten av 2.
verdenskrig en unik periode med stor velstand og langvarig fred.
Men den europeiske «etterkrigstiden» ble samtidig starten på
opprør og krig i koloniene til de europeiske stormakter. Her
kjempet ulike nasjonale frigjøringsbevegelser for uavhengighet og
frihet fra rasistisk undertrykkelse og økonomisk utnyttelse.
Historiker Christoph Kalter kommer til
lørdagsuniversitetet i Arendal for å
belyse denne
dekolonialiseringsprosessen, og
reflektere over hvilke konsekvenser
dette har hatt og fremdeles har for de
europeiske samfunn.

Foto: UiA

Foredraget vil holdes på engelsk,
men spørsmål og kommentarer kan
rettes til foredragsholder på norsk.

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Ingen påmelding.
Auditoriet – Fri entré

VÅRPROGRAM 2022
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Tirsdag 8.mars kl. 12.00 - 13.30
Litterært pusterom
Leselederen leser en novelle og et dikt høyt, med rom for å
samtale og reflektere rundt tekstene etterpå. Du kan bare lytte
om du ønsker. Hva vi leser blir en overraskelse. Kaffe/te og noe
å bite i blir servert. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no

Kaféen – Fri entré

Tirsdag 8. mars kl. 14.00
Forfattermøte: Heidi Linde

Foto: Mona Hauglid

Foto: Carl Christian Raabe

Vi markerer kvinnedagen og ønsker velkommen til bokprat
med forfatter Heidi Linde om hennes kritikerroste roman
«Hva hun klager over når hun klager over husarbeid».
Apropos bokens tittel er denne romanen også en aldri så liten
påminnelse til alle menn om å ta i litt ekstra i hjemmet.
Undersøkelser viser at norske kvinner fremdeles gjør dobbelt
så mye husarbeid som menn. Det er altså kanskje ikke til å
undres over at noen rett og slett får nok.
Som forlaget uttaler så skriver Linde om temaer de fleste
kvinner og menn med familie og barn kan kjenne seg igjen i.
Hun er rett og slett svært god til å skildre både humoren og
fortvilelsen i møte med alt fra dugnader og foreldreutvalg til
barneoppdragelse, vinkvelder og treningskåte menn i tights.
Anmelderne har sjelden vært så samstemte i sin begeistring:
-Heidi Linde er en norsk Nick Hornby, en Jonathan Franzen,
en kvinnelig Lars Saabye Christensen.
Velkommen til et spennende forfattermøte på kvinnedagen.
Samtaleleder: Hilde Elise Bie.
Arr.: Arendal bibliotek, i samarbeid med 8. mars komiteen i Arendal.

Billetter bestilles på arendalbibliotek.no
Scenen - Fri entré.
VÅRPROGRAM 2022
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Torsdag 10. mars kl. 19.00
Foredrag: «Arendal i 1980- og 1990-årene:
Velkommen til en presentasjon og en samtale
om den nære fortiden.»
Iselin Theien er engasjert
for å skrive bind 3 av
Arendals historie, som skal
dekke perioden fra 1900 og
frem til i dag.
Foto: Siw Pessar

Forfatteren er utdannet historiker med doktorgrad fra
Universitetet i Oxford, og har tidligere skrevet bøkene «Sonja
Wigert. Et dobbeltliv», «Fra krig til krig. En biografi om C.J.
Hambro» og «Damene i Fiolveien. En historie om norske
husmødre».
Arr.: Kulturnettverket i Arendal kommune i samarbeid med Arendal
bibliotek.

Forhåndssalg av billetter på arendalbibliotek.no og ved
inngangen hvis ledige plasser.
Auditoriet – Entré kr. 50,-

Torsdag 17. mars kl. 13.00
Lunsjforedrag: Nabotvister v/advokat Preben Vangen Myrdal
Vi krangler med naboen så fillene fyker og nabotvister kan være
svært betente og opprivende.
Hva har naboen egentlig lov til
å gjøre når eksempelvis
handler om trær som tar utsikt
eller skygger for sola, løv som
faller ned i hagen din, snø
som freses over hekken eller
trampoliner som er til
sjenanse?

Denne dagen ønskes du velkommen til lunsjforedrag med
advokat Preben Vangen Myrdal i Advokatfirma Haakstad & Co
DA. Myrdal vil gi oss innblikk i naboloven som regulerer
rettigheter og plikter mellom naboer.
Billetter bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet - Fri entré
VÅRPROGRAM 2022

13

ARENDAL BIBLIOTEK

Lørdag 19. mars kl. 13.00
Foto Sturlason Kagge Forlag

Film: Kjæledyrsligaen
Norsk tale
Roger er en gatehund som bor i
den hypermoderne metropolen
‘Robo City’. En dag føres Roger
sammen med Belle, et elegant
og bortskjemt kjæledyr, midt i en
kaotisk robot-overtakelse av
hjembyen deres.
Passer fra 6 år.
Varighet 1t 29 min.
Scenen – Fri entré

Billetter bestilles på arendalbibliotek.no

Tirsdag 22. mars kl. 12.00 - 13.30
Litterært pusterom
Leselederen leser en novelle og et dikt høyt, med rom for å
samtale og reflektere rundt tekstene etterpå. Du kan bare lytte
om du ønsker. Hva vi leser blir en overraskelse. Kaffe/te og noe
å bite i blir servert. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré

VÅRPROGRAM 2022
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Tirsdag 22. mars kl. 18.00 – 20.00
Hvorfor flykter folk fra Tyrkia?
Filmvisning og panelsamtale
De siste årene har en stor andel av
nye politiske flyktninger til Norge
kommet fra Tyrkia. Mange av disse
har bakgrunn som journalister,
akademikere,
lærere og helsearbeidere i den
tyrkiske staten, og de har måttet
forlate sitt hjem på grunn av den
politiske situasjonen i landet.
Sommeren 2016 ble verden vitne til det som tilsynelatende var
et forsøk på militærkupp for å fjerne president Erdogan fra
makten. Det er mange ubesvarte spørsmål rundt hva som
egentlig skjedde denne natten. Den tyrkiske regjeringen har de
siste årene arrestert og tiltalt et tusentalls mennesker på grunn
av påstått deltakelse i kuppforsøket, ofte med minimalt eller
ingen bevis. Mange har blitt utsatt for grove
menneskerettighetsbrudd.
Filmskaper Jørgen Lorentzen var i Istanbul under kuppnatta og
har laget dokumentaren «En gave fra Gud». Det blir visning av
filmen, etterfulgt av panelsamtale ledet av Gunvor Andresen
fra FN-sambandet.

Paneldeltakere: Jørgen Lorentzen, daglig leder i Stiftelsen
Hedda, filmskaper, journalist, forlagsredaktør og
forsker. Oray Orhan Boy, politisk flyktning fra Tyrkia, tidligere
deltaker ved Arendal voksenopplæring, jobber i Redd Barna og
sitter i LIM-råder i Agder fylkeskommune.
Helene Fatima Sarayli, norsk-tyrkisk skribent og aktivist med
bakgrunn fra internasjonale relasjoner og
Midtøstenstudier. Jakob Berge, politisk flyktning fra Tyrkia som
I tillegg til å jobbe med doktorgradsavhandling om
menneskerettigheter tar en bachelor i sykepleie ved UiA.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med Arendal voksenopplæring og
FN-sambandet.

Billetter bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet – Fri entré
ARENDAL BIBLIOTEK
VÅRPROGRAM 2022
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Onsdag 30. mars kl. 12.00
Strikk&Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk. Det antas å vare i en times tid.
Ingen påmelding.
Scenen – Fri entré

Foto Sturlason Kagge Forlag

Lørdag 2. april kl. 13.00 - 14.30
Tittel: Gjør det egentlig noe å se foreldrene beruset en gang
iblant?
Foredragsholder: Førsteamanuensis og instituttleder
Siri H. Haugland, Institutt for psykososial helse, UiA
Alkoholbruk er for mange knyttet til hyggelige og sosiale
sammenhenger, og de fleste voksne nordmenn drikker alkohol
av og til. Nordmenn drikker gjennomsnittlig mindre enn de fleste
europeere, men det nordiske drikkemønsteret har vært preget
av at vi drikker mye på en gang når vi først drikker.
Vi vet at barn som vokser opp med foreldre
som er avhengige av alkohol, har flere
vanskelige livsopplevelser enn andre, men
det har vært lite fokus på mulige
konsekvenser av mer «vanlig» norsk
drikkekultur.

Foto: UiA

Gjør det egentlig noe å se foreldrene
beruset en gang iblant?

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Ingen påmelding.
Auditoriet – Fri entré
VÅRPROGRAM 2022
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Mandag 4. april kl. 19.00
Koftearven - historiske trådar og magiske mønster
Annemor Sundbø er tekstilkunstnar,
forfattar som har vunne Sørlandets
litteraturpris to gonger, truleg den
einaste i Norge med to
fylkeskommunale og heile tre
kommunale kulturprisar, Kongens
fortjenstmedalje og heider både frå
Norges husflidslag, Hadelands
glassverk og Dyrsku'n i Seljord.
Sundbø er kjent som ein formidlar i
særklasse, og held foredrag i både
innland og utland.
Boka
“Koftearven” er ein spennande
Foto Sturlason Kagge Forlag
gjennomgang av kofter som vår
nasjonalarv, med trådar tilbake i religion
og oldtidsmyter. Annemor Sundbø har
med seg både autentiske lusekofter og
moderne kopiar.
Og korleis kan det ha seg at lillesøstera til Desmond Tutu stilte
med ekte Setesdalskofte som stasplagg i gravferda etter bror
sin? Kanskje har Sundbø funne svaret innan ho kjem til
biblioteket?
Annemor Sundbø er utdanna ved Statens lærarhøgskole i
forming, og har gått på Bergens kunst- og handverksskole. Ho
har brei næringslivserfaring innan husflid, ho har drive vev- og
strikkestoga Ose Ullvare og har gitt ut ei rekkje bøker om
husflid.
Arr.: Austegdelaget, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek.

Førehandssal av billettar på arendalbibliotek.no og sal ved
inngang viss ledige billettar.
Auditoriet – Entré kr. 100,-

Tirsdag 5. april kl. 12.00
Litterært pusterom
Leselederen leser en novelle og et dikt høyt, med rom for å
samtale og reflektere rundt tekstene etterpå. Du kan bare lytte
om du ønsker. Hva vi leser blir en overraskelse. Kaffe/te og noe
å bite i blir servert. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré
VÅRPROGRAM 2022
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Torsdag 7. april kl. 19.00
Fredrik Græsvik i samtale med Steinar Nielsen om Krigen i
Afghanistan - og om veien ut.

Foto: Bangarang design studio

Foto: Sturlason

TV 2s utenriksreporter, Fredrik Græsvik ga i 2014 ut boken
"Den tapte krigen". Nå har han omarbeidet og utvidet boken slik
at den også handler om veien ut av krigen: «Den tapte krigen –
Norge og NATO i Afghanistan 2001-2021» I 20 år deltok Norge
og NATO i en krig der flere norske soldater ga sitt liv, en krig
mange mener vi var dømt til å tape.
Dette er den første norske boka som oppsummerer krigen, fra
angrepet på tvillingtårnene i 2001, og frem til Taliban rullet inn i
Kabul i august 2021.
Fredrik Græsvik har vært tett på begivenhetene gjennom alle
disse 20 årene, og beskriver dramatikken både på bakkeplan og
i storpolitikken. Han har snakket med sentrale politikere,
militære ledere, soldater og familier som har opplevd smertelige
tap.
Vi blir med inn i rommene der beslutningene ble tatt, og vi får
lese om den spektakulære jakten på Osama bin Laden.
Græsvik er med norske soldater på tokt og er øyevitne til
livsfarlig skuddveksling da Taliban gjenerobret Kabul.
Denne kvelden møter vi Fredrik Græsvik i samtale med
journalist og redaktør Steinar Nielsen. Græsvik vil fortelle om
egne opplevelser, men han inviteres også til å reflektere over de
vanskelig spørsmålene: Hva har vi oppnådd med denne
krigen? Hva var egentlig målet? Og hvor går veien videre for
Afghanistan?
Boksalg og signering.
Arrangementet er støttet av Fritt ord.

Forhåndssalg av billetter på arendalbibliotek.no og ved
inngangen hvis ledige plasser.
Auditoriet – Entré kr 100,VÅRPROGRAM 2022
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Albert Åberg
fyller 50 år!
Foto Sturlason Kagge Forlag

Familielørdag 9. april kl. 13.00
Dramatisert lesning av boken «Fest hos Albert Åberg».
I 2022 er det 50 år siden bøkene om Albert Åberg kom ut. I 50
år har barn og voksne fått tatt del i Alberts hverdagslige,
nysgjerrige og spennende univers, og bøkene har fortsatt en
viktig plass i manges bokhyller. Nå har Albert Åberg bursdag, og
det skal feires! I den anledning inviterer biblioteket til en
dramatisert lesning av boken «Fest hos Albert Åberg».
Gunilla Bergströms tekst fremføres av skuespiller
Thomas Jørstad Pettersen.
Varighet 25 min. Passer for barn fra 3 - 6 år.
Billetter bestilles på arendalbibliotek.no
Scenen – Fri entré

Tirsdag 19. april kl. 12.00 - 13.30
Litterært pusterom
Leselederen leser en novelle og et dikt høyt, med rom for å
samtale og reflektere rundt tekstene etterpå. Du kan bare lytte
om du ønsker. Hva vi leser blir en overraskelse.
Kaffe/te og noe å bite i blir servert. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré

VÅRPROGRAM 2022
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Onsdag 27. april kl. 12.00
Erik Fosnes Hansen:
Ytringsfrihet – viktigere enn noen gang
Er ytringsfriheten for
kunstneriske uttrykk truet?
Ord og formuleringer havner
på svarteliste av frykt for at
noen kan bli krenket.
Bildende kunst settes på
bakrommet fordi motivet av
noen oppfattes som
kontroversielt.
Og «feil holdninger» utløser
krav om utestengelse fra det
offentlige ordskiftet.

Foto: Morten Krogvold

Er vi i ferd med å få et krenkehysteri som truer ytringsfriheten
vår? Da Norsk forfatterforening i 2021 skrev under på et
opprop som mange oppfattet som en støtte til begrenset
ytringsfrihet, brøt debatten løs blant norske forfattere. En av
dem som tok skarp avstand fra oppropet, var forfatter Erik
Fosnes Hansen. – Jeg vil kjempe for vår rett til å bli krenket,
sier han. Denne dagen kan du møte Erik Fosnes Hansen i
Arendal bibliotek i samtale med journalist Steinar Nielsen.
Erik Fosnes Hansens (f. 1965) har gitt ut en rekke bøker siden
han debuterte 20 år gammel. Bøkene hans er utgitt på 37
språk, og han har mottatt flere litterære priser. Hans siste
roman «Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin» kom i
2020.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.
Arr.: Arendal bibliotek i samarbeid med Arendal voksenopplæring.

Gratisbillett kan holdes av på arendalbibliotek.no eller
billetter ved inngangen hvis ledige plasser.

Auditoriet – Fri entré
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Onsdag 27.april kl. 12.00
Strikk&Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk. Det antas å vare i en times tid.
Ingen påmelding.
Scenen – Fri entré

Tirsdag 3.mai kl. 12.00 - 13.30
Litterært pusterom
Leselederen leser en novelle og et dikt høyt, med rom for å
samtale og reflektere rundt tekstene etterpå. Du kan bare lytte
om du ønsker. Hva vi leser blir en overraskelse. Kaffe/te og noe
å bite i blir servert. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré

Torsdag 5. mai kl. 13.00
Lunsjforedrag: Arv og skifte v/advokat Per Jakob Haakstad
Advokat Per Jakob Haakstad i
advokatfirmaet Haakstad & Co DA,
Arendal. Han er forfatter av boken
«Arveoppgjøret, trinn for trinn».
Denne dagen er han invitert til
Arendal bibliotek for å holde
foredrag om arv og skifte..
Haakstad vil gi veiledning om
nye arveregler, og generelt om
fordeling av arv etter loven

Foto: Mona Hauglid

og etter testament. Videre forteller han om selve
skifteprosessen og om tips rundt dette. Om tiden strekker til vil
han også gi tips om arveplanlegging. Advokaten forteller det kan
bli store konsekvenser dersom man ikke følger reglene. I verste
fall kan man tape verdier, arve gjeld, eller at den
skifteansvarlige blir erstatningsansvarlig pga. feil håndtering.
Billetter bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet - Fri entré
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Lørdag 7. mai kl. 13.00 – 14.30
Tittel: Flått til besvær. Hva kan vi gjøre for å unngå
flåttbåren sykdom?
Foredragsholder: Randi Eikeland, nevrolog og leder av
Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved
Sørlandets Sykehus, førsteamanuensis ved Institutt for
helse- og sykepleievitenskap, UiA
Sommeren står for døren, og folk
skal ut på holmer og skjær for å nyte
sol og sommer.
Vi runder av vårens foredragsrekke
med å tematisere flått og flåttbårne
sykdommer. Eller rettere sagt hva vi
kan gjøre for å beskytte oss og
unngå smitte ved flåttbitt.
Ingen påmelding.
Auditoriet – Fri entré

Foto: UiA

Tirsdag 31. mai kl. 12.00 - 13.30
Litterært pusterom
Leselederen leser en novelle og et dikt høyt, med rom for å
samtale og reflektere rundt tekstene etterpå. Du kan bare lytte
om du ønsker. Hva vi leser blir en overraskelse. Kaffe/te og noe
å bite i blir servert. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré
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Torsdag 2. juni kl. 19.00
Boklansering med Øystein Antonsen

Foto: Anne Marte Hagen

Til glede for nye og gamle lesere kommer Øystein Antonsen
med ny serie i 2022. Denne gangen tar han oss med til 1935,
til et velkjent hotell ytterst på Langbryggen i Arendal.
Hotell Arendal ønsker dere velkommen inn i et univers som
rommer alt fra velstand og arbeiderkamp, til kjærlighet og
intriger.
Dette blir en festaften av en boklansering med bokbad, foredrag
ved Asbjørn Ribe fra Arendal historielag og jazzlåter fremført av
Regine Skeid Venås.
Øysteins forfatterdebut, Rederiet, ble gitt ut på Bladkompaniet i
2016. Rederiet har handling fra Flosta på slutten av 1800-tallet
og ble på 40 bøker.
Servering, bløtkake og kaffe
Ingen påmelding.
Inngangspartiet - Fri entré
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Bli med på
Norges kuleste
sommerleskampanje!
For barn fra 1. til 7. trinn
i perioden
1. juni til 31. august.

Gjør det ekstra gøy å lese i sommer!
Fra 1. juni kan du lage en profil på
sommerles.no.
Få digitale trofeer, hent premier på
biblioteket og hør på årets
sommerlesfortelling.
Følg med på sommerles.no

Torvet 6, Arendal
Tlf.: 37 01 39 10
arendal@arendal.folkebibl.no
arendalbibliotek.no
Følg oss på Facebook, Instagram og Tik tok

