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.
Gratis, ingen påmelding.
Eventyrhula

Lesesirkel:
Norge leser nordisk.
Åpen lesesirkel én torsdag i
måneden kl. 18.00 på følgende
datoer:
8. september, 13. oktober,
10. november og 8. desember.
Gratis, ingen påmelding.
Kafeen

En liten pause i hverdagen.
På Strikk&Lytt er det lov å nyte høytlesing selv om man er
voksen.
Vi setter oss ned og leser høyt en times tid fra en av våre
favorittbøker. Dere sitter med håndarbeid eller bare lytter i fred
og ro.

Strikk&Lytt høsten 2022:
Onsdag 28. september kl. 12.00
Onsdag 26. oktober kl. 12.00
Onsdag 30. november kl. 12.00

Gratis, ingen påmelding.
Scenen
HØSTPROGRAM 2022
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Velkommen til en annerledes litterær opplevelse
Vår leseleder leser høyt en utvalgt novelle og et dikt.
Bli med på samtale om opplevelsene av teksten.
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!
Dagtid tirsdager kl. 12.00 - 13.30 i kafeen
30. august
13. og 27. september
11. og 25. oktober
8. og 22. november
6. desember
Kveldstid torsdager kl. 18.30 - 20.00 på langbord
i barneavdelingen
25. august
22. september
20. oktober
17. november
Kaffe/te & noe søtt serveres.
Påmelding via arendalbibliotek.no
Gratis

HØSTPROGRAM 2022
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Lørdag 3. september: Sommerles-fest!

Har du vært med på
Sommerles?
Da kan du komme på
biblioteket og feire
med oss!
På sommerles-festen kommer
Klovnen Knut med forestillingen "VirrrVarrr"
kl. 13.30 og kl. 15.00.
Det blir to like forestillinger og du skal
bare melde deg på en av dem.
Gratisbilletter bestilles på arendalbibliotek.no
NB! Kun deltakere på Sommerles kan
melde seg på!
Festen varer maks 1 time.
Auditoriet, 3. etg.

Det blir is og ekstra premietrekning!
Klovnen Knut underholder
med klassiske
sirkusferdigheter a la
enhjulsykling, sjonglering,
tallerkenspinn til
korkopptrekkertrim (?),
tryllekunster, tull og tøys!
HØSTPROGRAM 2022
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Tirsdag 6. september kl. 19.00
Historien om båten: Fra skog til hav med farkosten som
endret verden
Torolf Kroglund var kultursjef i Risør og i gang med å bygge
sin egen robåt da han fikk hjerneslag. Han har i løpet av de to
siste årene med pandemi fullført prosjektet, og er nå lykkelig
eier av en selvbygd Arendalspram.

VINTERFERIEN
Dette ble utgangspunkt for en større historie - Historien om
båten.
Det er omlag 1 million båteiere i Norge. For vikingene var båten
hellig og uunnværlig og vi er i dag en av verdens største
skipsfartsnasjoner. Denne boka går, med en personlig
tilnærming, til kjernen av hva dette handler om. Kroglund
samtaler med mangeårig kulturjournalist i Agderposten
Liv Ekeberg om boka, båtbygging- og livet.
Torolf Kroglund er utdannet litteraturviter, tidligere journalist,
festivalsjef i Ibsen- og Hamsun dagene i Grimstad og kultursjef
i Risør. Han har skrevet flere dokumentar og sakprosabøker.
Boksalg og signering.
Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet
HØSTPROGRAM 2022
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Torsdag 8. september kl. 15.30
Amal Aden: Hyllest til kjærligheten
«Homo» er fremdeles det mest
brukte skjellsordet i norske
skolegårder. Hvordan ser ulike
samfunn på homofili? Foredraget
setter søkelys på de utfordringene
LHBTIQ-personer har når de står i
klem mellom frihetsverdiene de fleste
av oss har vent seg til – og det som
den kulturen de kommer fra
forventer. Utgangspunktet er Amal
Adens bøker; «Om håpet glipper, er
Foto: Vidar Stenseth
alt tapt», «Homofile flyktninger» og
kjærlighetsboka «Jacayl er kjærlighet
på Somali».
Amal vil deretter fortelle om sin egen frigjøringskamp, og så ta
opp tråden med utfordringene mange opplever i dag. Spesielt
gjelder det unge mennesker som ser at de ikke kan nyte den
samme frihet som sine jevngamle venner.
Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Arr.: “Arendal på skeiva” og Arendal bibliotek

Auditoriet

Onsdag 14. september 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 det eksempelvis handler
om trær som tar utsikt eller skygger for
sola, løv som faller i hagen din,
snø som freses over hekken,
Foto: Mona Hauglid
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.
Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet
HØSTPROGRAM 2022
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Lørdag 17. september kl. 11.00 – 14.00
Forskningstorg i Arendal –
på torvet på utsiden av Arendal bibliotek.

Vi feirer at vi endelig kan ha fysisk Forskningstorg i
Arendal igjen, og inviterer til mange spennende stands og et kjempestilig Vitenshow kl. 13.00
Et samarbeid mellom Vitensenteret Sørlandet,
KUBEN Aust-Agder museum og arkiv,
Forskerlinja på Arendal vgs. / TEKNA,
Universitetet i Agder (UiA), Havforskningsinstituttet og
Arendal bibliotek.

Dersom det blir mye regn flytter Forskningstorget inn på
Arendal bibliotek.
Gratis
HØSTPROGRAM 2022
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Mandag 19. september kl. 19.00
Kristin Sørsdal presenterer bøker av Elena Ferrante

Foto: Sara Berntsen

Kristin Sørsdal frå Tromøya er ein av dei fremste omsetjarane i
Norge, og i tillegg romanforfattar. Då debutboka kom ut i 2010
hadde Sørsdal allereie omsett kriminalromanen Pericle den
svarte (2008) av den italienske teikneserieskaparen og
forfattaren Guiseppe Ferrandino. Sidan har ho drive vekselbruk
mellom skriving og omsetjing.
Ho har stått for omsetjingar av ei rekkje av bøkene til den
italienske forfattaren Elena Ferrante. Den såkalla «Napolikvartetten» kom ut på nynorsk mellom 2015 og 2017, og
seinare har ho omsett Den dunkle dottera (2017), Svikne dagar
(2017), Kvelande kjærleik (2018) og Dei vaksnes løgnaktige liv
(2020), og dessutan Natt på stranda (2017), som er den einaste
barneboka til Ferrante. I 2017 omsette Sørsdal dokumentarboka
Grensa av den italienske forfattaren Alessandro Leogrande.
Sørsdal har fått aller mest merksemd for omsetjingane av Elena
Ferrante. Språket til Ferrante er rikt og vitalt, og gjennom eit
samvitsfullt arbeid med ordval og setningsmelodi har Sørsdal
makta å overføre det til ein tilgjengeleg og medrivande
nynorsk. Kristin Sørsdal har fått både Målprisen frå Noregs
Mållag og Storegutprisen for arbeidet med Ferrante sine bøker.
Arr.: Austegdelaget, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek.

Førehandssal av billettar på arendalbibliotek.no og sal ved
inngang viss ledige billettar.
Auditoriet – Entré kr 100,HØSTPROGRAM 2022
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Digital festival i uke 38
Denne uka samarbeider Arendal og omegn Seniornett om å
arrangere digital festival.
Her blir det mulighet for å lære seg grunnleggende
bildebehandling både på pc og mobiltelefon samt få veiledning i
bibliotekets digitale tjenester.

Kurs i bildebehandling på PC – (3 dager)
Lær å overføre bilder til datamaskin og organisere disse.
Lær å sette inn bilder i tekst, og lage digitalt fotoalbum.
Tidspunkt: 19., 21. og 23. september kl. 10.30 - 13.30
Sted: Arendal bibliotek, datarommet
Kursholder fra Arendal og omegn Seniornett
Påmelding: Tore Tunold, totun@online.no
Tlf. 481 38 620. Pris kr 750,Kurs i bildebehandling på mobiltelefon – (2 dager)
Lær å bruke mobiltelefonens kameraer, lagre bilder i sky, lage
fotoalbum, deling av album og visning av album.
Tidspunkt: 20. og 22. september kl. 10.30 - 14.30
Sted: Arendal bibliotek, datarommet
Kursholder fra Arendal og omegn Seniornett
Påmelding: Ulf Eriksen, ulferiks1050@gmail.com
Tlf. 926 68 598. Pris kr 500,Bibliotekets digitale tjenester
Lær å bestille bøker og fornye på nett. Lær hvordan du kan
bruke e-bøker og e-lydbøker. Få veiledning i å bruke digitale
baser som Atekst og Idunn, samt avisbasen Pressreader der du
har tilgang til 6000 aviser og tidsskrifter fra 125 land på 60 ulike
språk! Ta gjerne med nettbrett, smarttelefon eller egen PC.
Tidspunkt: 20. og 22. september kl. 12.00 – 13.30
-samme innhold begge dager
Kursholder fra Arendal bibliotek. Gratis, ingen påmelding.
Sted: Arendal bibliotek, scenen
HØSTPROGRAM 2022
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Familielørdag 24. september kl. 13.00
Forestillingen «Trollet Truls - og de tre bukkene Bruse»
med «Scenekompaniet».
Trollet Truls klør etter å få komme på besøk! Han har nemlig så
lyst til å fortelle eventyret om de tre geitebukkene som trampet
over broen hans. Og så lurer han så veldig på veldig mange
ting. Vet barna egentlig hvorfor han står under ei bro? Og hva er
det egentlig som lever nede i elva? Hvilke dyr lever i skogen?
Kanskje du har noen forslag?
Med sang, musikk, dukketeater og skuespill vil "Trollet Truls"
fremføre det kjente eventyret om de tre bukkene Bruse. Det er
en nær, engasjerende og interaktiv forestilling der barna virkelig
får delta gjennom å komme med innspill og gjennom å synge og
bevege seg. Og hele veien får de bli med på å lage en helt ny
historie, en slags ”Bukkene Bruse 2”.
Passer for 3 - 6 år. Varighet 30 min.
Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Arrangementet er et samarbeid med READ-Agder og støttet av
Agder fylkeskommune

Scenen

HØSTPROGRAM 2022
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Lørdag 1. oktober kl. 13.00 – 14.30
Straffens etikk
Foredragsholder: Terje Emil Fredwall.
Førsteamanuensis ved Senter for
omsorgsforskning, Universitetet i Agder
og førsteamanuensis II ved NTNU.
Foto: UIA

Straff er et av de kraftigste uttrykkene vi har for statens autoritet
og makt over enkeltmennesker. Det gjør at det trengs en
levende og kritisk samtale om dens etiske sider. Spørsmål om
hva som er rett og rettferdig straff må stadig diskuteres, og
etablerte svar utfordres. I et samfunn preget av kompleksitet og
verdimangfold er det viktig at slike temaer blir belyst fra ulike
faglige perspektiv og at forskjellige stemmer kommer til orde.
I høst utgis boka «Straffens etikk» på Scandinavian Academic
Press, som et bidrag til en slik tverrfaglig og erfaringsbasert
samtale om straffens etiske sider. Elleve forskere fra ulike
fagdisipliner og tre profesjonsutøvere med lang erfaring fra
straffesakskjeden tar her opp aktuelle verdikonflikter, etiske
problemer og profesjonsmoralske dilemmaer forbundet med
straff, straffeforfølgning og straffegjennomføring.
Fredwall, som er en av redaktørene, vil presentere boka og
noen av temaene den tar opp. Han vil i særlig grad snakke om
de etiske utfordringene han ser ved måten kriminalomsorgen
forstår, tilrettelegger for - og kommuniserer om rehabilitering av
domfelte på.
Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Gratis, ingen påmelding.
Auditoriet
HØSTPROGRAM 2022
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Aktivitetene er gratis.
Påmelding til film på arendalbibliotek.no
4 kan spille Mario Kart samtidig, så rullerer vi etter 4 race.

13. OKTOBER
20. OKTOBER
27. OKTOBER

HØSTPROGRAM 2022

3. NOVEMBER
10. NOVEMBER
17. NOVEMBER
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Fredag 14. oktober kl. 13.00
Lunsjsamtale med Arendals Dramatiske Selskab
Den finske forfatteren Arto Paasilinnas roman «Kollektivt
selvmord» er en reise i mørk humor, absurde hendelser og
ganske mye brennevin. I høst våger Arendals Dramatiske
Selskab seg ut på denne reisen.

Denne formiddagen inviterer vi til en nær og morsom
lunsjsamtale med to av hovedrolleinnehaverne;
Bjørg Øygarden og Håvard Næss Thomassen, samt
instruktør Anne Bjørkvik - i samtale med bibliotekets
Kirsti Husby.
Direktør Rellonen og oberst Kemppainen møtes idet de begge
har tenkt å ta livet sitt. De bestemmer seg for å utsette
selvmordet litt. Og egentlig er det jo for galt at folk skal være
nødt til å ta livet av seg alene. Etter hvert fødes ideen om å
danne en forening for likesinnede. Snart blir det holdt et livlig
og fuktig stiftelsesmøte, og planen legges: De vil sette seg i en
buss og kjøre utfor et stup. Og hvorfor ikke like godt velge
Nordkapp?

Denne dagen kan en også vinne billetter til forestillingen som
settes opp i Arendal kulturhus onsdag 19., torsdag 20. og
fredag 21. oktober. Teaterbilletter bestilles på kulturhuset.
Gratisbilletter til lunsjsamtalen: arendalbibliotek.no.
Auditoriet
HØSTPROGRAM 2022
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Mandag 17. oktober kl. 19.00
Richard Bærug: Makten & troen
Høyr om livet i 80 av dei vakraste
kyrkjene og klostra aust i Europa.
Fotografia vitnar om det guddommeleg
vakre i arkitekturen, medan tekstane
handlar om Menneska som bur og
verkar der. Mykje av bileteforedraget
er via Ukraina og Russland. Den russisk-ortodokse kyrkja, der
prestane i sovjettida nesten blei utrydda og leiarane stadig meir
kontrollerte av KGB, braut i 2018 med moderkyrkja i
Konstantinopel. Både patriark Kirill og president Putin blei
rasande då ei ny ortodoks kyrkje i 2018 blei stifta i Ukraina. Ho
kunne bety spikeren i kista for Putin sine planar om å
gjenopprette Det russiske imperiet. Dette er historia om
dragkampen mellom trua på Gud og maktambisjonane til
politiske leiarar, mellom søken etter sanning og gevinster frå
løgner og legender.
Bli med på ei dramatisk, men ytterst vakker reise i makt og tru.
Arr.: Austegdelaget, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek.

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

Fredag 21. oktober kl. 12.00 - 14.00
Når lærerne stenger skolen for å dra på kurs, åpner det for en
tur til biblioteket. Lån bøker, spill, kos dere og, ikke minst, lag
en slange som ikke vil skremme en sjel!
Barneavdelingen - gratis

HØSTPROGRAM 2022
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Lørdag 29. oktober kl. 11.00 - 15.00
Håndarbeidsdropin
Denne lørdagen er
«Kreativ klubb Arendal» på plass
med nål og pinner, og viser
forskjellige søm- og strikkearbeider.
Stikk innom for en kikk, en prat –
og kanskje vi kan friste deg til å
bli med?
Arr.: Kreativ klubb Arendal. Quilting,
søm og strikk, i samarbeid med
Arendal bibliotek

Kafeen – Gratis

Lørdag 29. oktober kl. 12.00
Film: Ainbo - Amazonas vokter
Ainbo er en glad og aktiv jente
født og oppvokst i en landsby i
Amazonas dypeste jungel. En
dag oppdager hun at skogenden dyrebare regnskogen- er
truet av ødeleggelse fra grådige
mennesker som vil hugge den
ned! Ved hjelp av beltedyret
Dillo og tapiren Vaca, legger hun
ut på en reise for å søke råd og
hjelp fra den aller mektigste i
Amazonas- den gigantiske
skilpadda Motelo Mama.
Veiledet av Motelo Mama og
med hjelp av sine klønete
venner Dillo & Vaca er Ainbo
fast bestemt på å redde jungelen og folket sitt før det er for sent.
Passer fra 6 år. Varighet 1 t 24 min. Norsk tale.
Begrenset antall plasser. Barna får saccosekk, voksne
sitter på vanlig stol i utkanten.
Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Scenen – Gratis
HØSTPROGRAM 2022
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Onsdag 2. november kl. 12.00
Netthets: Hvor mye må man tåle?
Stadig flere opplever å bli utsatt for
hatefulle ytringer, sjikane og trusler,
særlig gjennom sosiale medier.
Men hvor mye må man tåle?
Netthets kan føre til at mange
kvier seg for å ytre seg eller
engasjere seg i samfunnsdebatten.
Foto: Tom Henning Bratlie
Det kan være en trussel mot
demokratiet vårt. Men hvor går grensen for hva som er tillatt
innenfor lovens rammer? Hva er ulovlig å skrive i
kommentarfeltene, og hvor mye skal til for at man kan bli dømt i
retten for det man skriver på Facebook eller andre sosiale
medier? Straffelovens § 185 setter grenser for hatefulle ytringer
rettet mot enkeltpersoner og i 2020 gikk tre saker som
omhandlet hatprat helt opp til høyesterett.
Til å diskutere hvor grensene går og hva man kan gjøre om
man blir utsatt for trusler eller hatefulle ytringer, har vi invitert
jurist, journalist og forfatter Olav Østrem som har skrevet boka
«Hatefulle ytringer. Lov og rett i krenkingens tid».
Olav Østrem arbeider nå som
journalist i Klassekampen. Han har
tidligere vært nyhets- og
samfunnsreporter i NRK. Du får også
møte stortingsrepresentant
Ingvild Wetrhus Thorsvik (Venstre)
som selv har følt hatefulle ytringer på
kroppen.
Samtaleleder er journalist og tidligere
NRK-redaktør Steinar Nielsen.
Foto: Stortinget

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.
Arr.: Arendal voksenopplæring og Arendal bibliotek

Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet
HØSTPROGRAM 2022
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Lørdag 5. november kl. 13.00 – 14.30
"Musikken kan jeg ikke leve uten!"
Foredragsholder: Førsteamanuensis
Hege Bjørnestøl Beckmann, Institutt for
klassisk musikk og musikkpedagogikk,
Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.
Denne lørdagen får vi besøk av førsteFoto: UIA
amanuensis Hege Bjørnestøl Beckmann.
Hun har arbeidet med musikk og helse i flere år, og vil i dette
foredraget løfte frem musikk som kilde til meningsskaping.

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Gratis, ingen påmelding.
Auditoriet
HØSTPROGRAM 2022
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Mandag 14. november kl. 19.00
DIGITALT ARRANGEMENT: Direkte fra Agderbibliotekene
Maja Lunde: «Drømmen om et tre»
Med «Drømmen om et tre» avslutter Maja Lunde sin store
klimakvartett.

Foto: Oda Berby

Hun skriver om foreldre og barn, om bånd mellom mennesker
og ikke minst kjærligheten vi har til naturen. Fortid, nåtid og
fremtid veves sammen, og fortellingene stiller spørsmål som vår
samtid strever med å besvare: Hvordan ble mennesket den
arten som endret alt? Fortjener vi å være herre over naturen?
Og er vi selv en truet art?
Maja Lunde er en av Norges største internasjonale forfattere.
Bøkene hennes er oversatt til 40 språk og har solgt mer enn
4 millioner eksemplarer. Denne kvelden vil hun samtale med
Hilde Elise Bie fra Grimstad bibliotek. Litteratursamtalen starter
kl.19:30. Velkommen til mingling med enkel servering fra
kl.19:00.
Arrangementet er en del av prosjektet “Direkte fra
Agderbibliotekene”. Arrangementet foregår i Grimstad bibliotek
og blir strømmet til oss i Arendal.
Arrangementet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Agder
fylkeskommune

Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet
HØSTPROGRAM 2022
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Onsdag 16. november kl. 19.00
Forfattermøte: Tore Renberg

Foto: Signe Christine Urdal

Tore Renberg er en av Norges mest profilerte forfattere.
Han har utgitt drøyt 30 bøker; blant disse en rekke romaner for
voksne, mange barnebøker, samt tekster for film og scene.
Bøkene hans er oversatt til en rekke språk, og flere av dem er
filmatisert. Renberg har utgitt flere bøker som både er
kritikerfavoritter og som har blitt folkelesning; som romanene om
Jarle Klepp, «Du er så lys», «Tollak til Ingeborg» og ikke minst
den sjangeroverskridende Teksas-serien.

Fokus denne kvelden vies romanene «Tollak til Ingeborg»,
«Du er så lys» og «Ingen tid å miste».
Samtaleleder er Birger Emanuelsen, forfatter bosatt på
Tromøy. Han har blant annet bakgrunn som journalist og
forlagsredaktør.

Forhåndssalg av billetter på arendalbibliotek.no og salg ved
inngang hvis ledige billetter.
Inngangspartiet – Entré kr 100,HØSTPROGRAM 2022
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Lørdag 19. november kl. 11.00 – 18.00
Animanga er for alle som liker Japan, cosplay og manga. Vi
fyller biblioteket med stands, aktiviteter, foredrag og workshops.
Programmet blir lagt ut på www.animanga.no.
Cosplaykonkurranse kl. 14.00
Cosplay er fast program på Animanga og deltagerne er alt i fra
erfarne til nybegynnere, barneskoleelever til voksne.
Hva er cosplay?
Cosplay er en hobby og en subkultur som innebærer å kle seg
ut som en karakter eller en figur fra en tegneserie, tv-serie, film,
et dataspill eller en bok. Cosplay er handlingen å være kledd i
kostymet og være i karakteren sammen med andre.
Konkurransen
Det blir én runde på scenen, der alle har 30 sekunder på seg til
å vise frem sitt kostyme og karakter. Både kostyme og skuespill
blir bedømt av en jury, så bruk tiden godt!
Mer info og påmelding på www.animanga.no
Du kan også delta på cosplaywalk hvor publikum er dommere!
Påmelding på liste samme dag før kl. 13.30.
Arrangementet er støttet av Agder fylkeskommune.

Gratis
HØSTPROGRAM 2022
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Familielørdag 26. november:
Juleforestilling og lageverksted
Kl. 12.00 og kl. 13.00: dukketeaterforestillingen
«Kakemann-dukkemann» med dukketeatret
«Baldrian og Musa».

Kakemenn er viktig for Baldrian og Musa like før jul. Kakemenn
kan komme fra så mange slags plasser - og sannelig kan de
ikke forsvinne på de utroligste steder. Bakeren vil i alle fall ha
sine kakemenn for seg selv.
Baking er ingen enkel sak, og når ting begynner å gå galt, får
det følger også for andre juleforberedelser. Selve julen henger i
en tynn tråd hos Baldrian og Musa.
Men når det kommer til stykket – hva er det viktigste i julen?
Musa vet svaret – for finnes det noe mer fantastisk å gi bort enn
seg selv? …
Passer fra 3 år. Varighet: ca. 30 min.
Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Scenen.
Kl.11.00 – kl. 14.00: Lageverksted i barneavdelingen.
Vi lager julepynt.
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Onsdag 30. november kl. 19.00
DIGITALT ARRANGEMENT: Direkte fra Agder-bibliotekene:
Johanne Refseth: Psykolog med sovepose
Johanne Refseth er
psykologen
som kurerte sin egen
kjærlighetssorg ved å bli en
utesovende friluftselsker med
hang til kaffebål og
mosegrodde skoger.
Etter denne opplevelsen
begynte hun å lete etter fakta
bak magien: Hvorfor ble livets
nedturer enklere når de ble
servert med novemberskog og
fiskestang?

Hva sier forskningen og hvordan linker dette til problemene
vanlige folk har?
I dette foredraget forteller Refseth om psykologien bak det å
være menneske. Om hvorfor følelser blir til magesmerter,
hodepine og konsentrasjonsproblemer. Om hvordan vi deretter
begynner å unngå det som foregår inni oss. Om hvordan
informasjonen fra psykologiforskningen begynte å gi mening
sett med uteelskerens øyne.
Fordi naturen har en helende effekt på oss som går dypere enn
bare til redusert angstnivå og positive følelser: Det er her vi
hører hjemme.
Arrangementet er en del av prosjektet “Direkte fra
Agderbibliotekene”. Arrangementet foregår i Risør bibliotek og
blir strømmet til oss i Arendal.
Arrangementet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Agder
fylkeskommune

Gratisbilletter kan bestilles på arendalbibliotek.no
Auditoriet
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Lørdag 3. desember kl. 13.00 – 14.30
Not So «Great» Britain anymore?
Foredragsholder: Førstelektor
Erik Mustad, Institutt for
fremmedspråk og oversetting,
Fakultet for humaniora og
pedagogikk, Universitetet i Agder
Førstelektor i britiske studier
Erik Mustad trekker opp noen
historiske linjer for å belyse den
politisk og samfunnsmessige
utviklingen i Storbritannia de siste
10 år.

Foto: UiA

Mustad har arbeidet med spørsmål knyttet til britisk historie,
språk og politikk i flere tiår, og brukes ofte som kommentator i
NRK når det gjelder utviklingen på de britiske øyer.

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Gratis, ingen påmelding.
Auditoriet
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Foto: Mona Hauglid

Foto: UiA

