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Lørdag 19. januar kl. 12:00 Brunosten

Faktalørdag. Stamceller og Romfart med

Øystein Runde

Tegneserieskaper, forfatter, filmskaper og foredragsholder 

Øystein Runde forteller om boken Stamceller, kroppens

superheltar. Hvem er egentlig de små vennene som bygger 

ny hud på oss når vi får sår og skader? Vi får også smakebiter 

fra den kommende boken Romfart, vi skal til Mars og får høre 

om hvordan romfart kommer til å forandre seg enormt i de 

kommende årene. Med tegninger fra egne bøker og

tegninger Øystein lager på stedet etter publikums innspill, 

blir dette en fartsfylt og underholdende lørdag på bibli-

oteket. Passer for barn fra ca. 9 år.  Gratis, men

begrenset plass.

Tirsdag 22. januar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Torsdag 24. januar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 25. januar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 12. januar kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 12. januar kl. 12:00 Tambars hule

Filmlørdag

Vi har fått et nytt eventyr- og filmrom på biblioteket! Kom og 

se film etter lesestunden kl. 11:30.

I dag viser vi filmen om elefanten Sebastian og hans beste 

venn, katten Mitcho. De bor i den hyggelige havnebyen

Solby. Her er alt idyll, helt til den dagen byens elskede 

borgermester forsvinner. Kan Mitcho og Sebastian klare å 

hente borgermesteren hjem? «Vill og gøyal film for hele 

familien» skrev VGs anmelder om filmen, som er basert på 

den danske barnebokforfatteren Jakob Martin Strids

populære bok om en gigantisk pære.

Vi serverer popkorn!

Torsdag 17. januar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 18. januar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 19. januar kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.
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Lørdag 26. januar kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 26. januar kl. 12:00 og 14:00 Brunosten

Lørdagsbarn: Ha det på badet

Ha det på badet! handler om de to grisene Grise og Flax som 

rømmer når deres eier, Fru Ribbermoen, bestemmer seg 

for at de må bade. For å fange grisene blir Detek og Tiven 

hyret inn, og dermed er den elleville jakten i gang. Ha det på 

badet! er en tøysete og morsom forestilling hvor alt foregår 

på rim, og som passer for alle mellom 3 og 100 år.

Forestillingen har blitt spilt nærmere 2000 ganger siden 

urpremieren i 1996. Roger Hilleren har vært fast inventar, og 

får denne gangen med seg Peder Opstad som makker.

Gratis, men begrenset plass. Arrangeres av Kulturkontoret i 

samarbeid med Skien bibliotek og Teater Ibsen.

Tirsdag 29. januar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Torsdag 31. januar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 1. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 2. februar kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 2. februar kl. 12:00 Tambars hule

Filmlørdag

Vi har fått et nytt eventyr- og filmrom på biblioteket! Kom og 

se film etter lesestunden kl. 11:30.

Mange har lest de klassiske eventyrene om Rødhette,

Snøhvit, De tre små grisene, Jack og Bønnestengelen og

Askepott. Denne animasjonsfilmen har alle disse med i en og 

samme historie, fortalt med en morsom vri. Vil Rødhette bli 

spist av Den store, stygge ulven? Klarer Snøhvit å overliste 

den onde stemoren? Er murhuset sterkt nok til å beskytte 

den lille grisen? Hvordan kan Jack lure Kjempen og finne 

skatten? Hvem vil Askepott gifte seg med?

Vi serverer popkorn!

Tirsdag 5. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.
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Fra 4. og 6. februar kl. 17:30-18:30

Sphero kodekurs for barn i alderen 7-10 år

Skien bibliotek arrangerer kurs i blokk-koding og JavaScript. 

Vi bruker robotballen Sphero Bolt+, en ball som blander 

kreativitet og læring på en morsom måte. Kurset arrangeres 

mandager og onsdager og går over syv uker. Man melder 

seg på enten mandags- eller onsdagskurset. Vi har plass til 

15 barn per dag.

Det vil også bli kurs i april/mai.

Påmelding på vår nettside og Facebook i januar.

Torsdag 7. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 8. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 9. februar kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 9. februar kl. 10:00-14:30

Hele biblioteket

Harry Potter-lørdag!

I anledning Harry Potter book night inviterer vi til Harry 

Potter-lørdag på biblioteket. Vi viser den første

Harry Potter-filmen i Tambars hule klokka 10:00.

Det blir Harry Potter-quiz og andre aktiviteter.

Kle deg gjerne ut som Harry, Hermine, Ronny eller noen av 

de andre fra Harry Potter-universet!

Tirsdag 12. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Torsdag 14. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 15. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste 

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.



Lørdag 16. februar Tambars hule

Lesestund på polsk, spansk og arabisk

I vinterferien markerer vi Verdens morsmåldag med

ulike aktiviteter. 

Lørdag 16. februar blir det lesestund på forskjellige språk i 

vårt nye eventyrrom, Tambars hule.

Kl 11:00 Lesestund på spansk med Laura Miralles.

Kl 12:15 Lesestund på polsk med Angie Brauer.

Kl 13:00 Lesestund på arabisk med Nawzat Shamdin.

Passer aller best for barn mellom 3 og 7 år.

Tirsdag 19. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Torsdag 21. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Torsdag 21. februar Tambars hule

Verdens morsmålsdag

På selveste Verdens morsmålsdag blir det lesestund på ulike 

språk i vårt nye eventyrrom, Tambars bule.

Kl 16:15 Lesestund på arabisk med Nawzat Shamdin.

Kl 17:00 Lesestund på spansk med Laura Miralles.

Kl 18:15 Lesestund på polsk med Angie Brauer.

Fredag 22. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 23. februar kl. 12:00 Brunosten

Lørdagsbarn: Camilla og skurkene

Camilla Kuhn har skrevet og illustrert flere morsomme 

bøker for de yngste leserne. I dag leser og tegner Camilla 

fra bøkene Glenn og skurkene og Ryddetid. Vi får vi høre om 

politibetjenten Glenn, som er hjelpsom og ryddig, men

kanskje ikke så observant. Og hva skjer med pappa og Jens 

når de prøver å snike seg unna ryddingen? Passer for barn 

fra 3 år. Gratis, men begrenset plass.

Tirsdag 26. februar kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Torsdag 28. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!
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Fredag 1. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 2. mars kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 2. mars kl. 12:00 Brunosten

Tegnelørdag med Per Ragnar Møkleby

Skiens egen illustratør og grafiker, Per Ragnar Møkleby 

holder tegnekurs!

Per Ragnar har illustrert en rekke bøker, blant annet 

barnebøkene til Gyrid Axe Øvsteng. I 2013 mottok de både 

Kritikerprisen og Kulturdepartementets pris for barne- og 

ungdomslitteratur for boka Førstemamma på Mars. I 2018 

kom boka Mørkt.

Denne lørdagen vil han først tegne og vise noen triks for de 

frammøtte, før du selv kan tegne og få råd av Per Ragnar.

Passer best for deg mellom 6 og 11 år.

Tirsdag 5. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Torsdag 7. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 8. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 9. mars kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 9. mars kl. 10:00-14:30 Hele biblioteket

Lag egne buttons

Lyst til å prøve vår nye buttonmaskin? Kom og design egne 

buttons som du kan feste på vesker, klær og sko.

Tirsdag 12. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.
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Torsdag 14. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 15. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 16. mars kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 16. mars kl. 10:00-14:30 Brunosten

FIFA-lørdag

Er du Skiens beste FIFA-spiller? Vi rigger til maskiner og set-

ter opp en turnering der alle kan være med. Finalen avgjøres 

på det store lerretet og vinneren får pokal, heder og ære.

Tirsdag 19. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 

Torsdag 21. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 22. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 

Lørdag 23. mars kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

23. mars kl. 12:00 Tambars hule

Filmlørdag

Vi har fått et nytt eventyr- og filmrom på biblioteket! Kom og 

se film etter lesestunden kl. 11:30.

Nøtteknekkerne er tilbake! I dag viser vi nemlig filmen om 

ekornet Egon og hans dyrevenner som oppdager at den

korrupte borgermesteren planlegger å ødelegge deres

elskede park for å bygge en fornøyelsespark. I håp om å 

redde hjemme sitt må Egon, Annie, Kompis og resten av 

gjengen slå seg sammen med herr Feng, en tilsynelatende 

søt og uskyldig mus som viser seg å være en helt vill mester 

av kung fu.

Vi serverer popkorn!

S I D E 1 2

V Å R E N 2 0 1 9

S I D E 1 3

V Å R E N 2 0 1 9



Søndag 24. mars kl. 12:00 Brunosten

Hege Rimestad med forestillingen Dyriske strofer.

For barn fra 4 år.

Tenk at alle bøker en gang har vært et tre! I trærne har det 

bodd maur, mus, ekorn og kanskje en bokfink. I biblioteket er 

det mange bøker – en hel skog! Denne søndagen slår Hege 

opp teltet sitt i biblioteket. Hun tar med seg fele og ukulele 

og mange sanger om dyra vi kan møte i skogen. Lurer dere 

på hva en strofe er? Bli med til Heges telt, så får dere høre. 

Mange kjenner Hege Rimestad som Rødnissejenta fra Jul 

i Blåfjell, og hun har gjort en rekke turnéer for Rikskonsert-

ene og DKS i skole og barnehage. For barn fra 4-8 år. Gratis 

adgang, men begrenset plass.

Tirsdag 26. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Torsdag 28. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 29. mars kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Lørdag 30. mars kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 30. mars kl. 12:00 Brunosten

Faktalørdag. Universet med Hallvard Ulsund fra 
Newton 

Hallvard er kjent fra Newton-serien Hallvard i rommet på 

NRK-super. Nå er han en snartur tilbake på jorden etter å ha 

reist rundt i verdensrommet og laget tv-serie. Han har sett 

stjerner bli født og gigantiske store hull, han har lett etter 

andre planeter og universets grense. Nå kommer han til 

biblioteket for å fortelle om alt han har opplevd. Passer best 

for barn fra 7 år. Gratis, men begrenset plass.

Tirsdag 2. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 

S I D E 1 4

V Å R E N 2 0 1 9

S I D E 1 5

V Å R E N 2 0 1 9



S I D E 1 6

V Å R E N 2 0 1 9

Torsdag 4. april kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 5. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 

Lørdag 6. april kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 6. april kl. 10:00-14:30

Brunosten og Tambars hule

Spillforedrag og spill-lørdag

Vi fyrer opp spill fra hele spillhistorien og inviterer til alt fra 

Nintendo og Commodore 64 til Playstation 4 VR og

Oculus GO. Foreldregenerasjonen kan lene seg tilbake og få 

med seg foredraget «Spillavhengighet og spillets rolle i den 

moderne familien» som holdes av våre venner i

Bibliogames. Foredraget holdes kl. 12:00.

Tirsdag 9. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 
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Torsdag 11. april kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 12. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 

Lørdag 13. april kl. 11:30 Tambars hule

Lesestund for barna

Våre ansatte ønsker velkommen til en koselig stund med 

høytlesning, mest for barn fra 3 til 7 år.

Lørdag 13. april kl. 10:00-14:30

Hele biblioteket

LEGO-lørdag

Kom og bygg LEGO på biblioteket! Vi har fribygging,

programmerbare roboter og mye annen moro. Hvem vet,

kanskje vi skal sette sammen noen svære greier også!

Følg med på Facebook-siden vår for mer informasjon når det 

nærmer seg!

Tirsdag 16. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 



Tirsdag 23. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 

Torsdag 25. april kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyr-

rom, Tambars hule. Her er det bare å dukke opp, men med 

forbehold om at det kan bli fullt.  Vi starter torsdag 17. januar 

og holder på ut april. Velkommen til minikino på biblioteket!

Fredag 26. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel. 

Lørdag 27. april kl. 12:00 Brunosten

Karsten og Petra-fest

I år fyller Tor Åge Bringsværd 80 år! Vi vil hylle ham med en 

skikkelig Karsten og Petra-fest på biblioteket.

Vi er så heldige at vi får besøk av Anne G. Holt og

Inger Gundersen som skal lese, synge og tegne for oss.

Anne G. Holt har illustrert de populære bøkene siden 1992 

og Inger Gundersen er den kjente stemmen på lydbøkene 

om Karsten og Petra.

Følg med på vår nettside og Facebookside for informasjon 

om billetter.

Tirsdag 30. april kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.

Fredag 3. mai kl. 10:30 Tambars hule

Drop-in lesestund for de minste

Hver tirsdag og fredag kl. 10:30.

Her er det bare å dukke opp! Perfekt for barnehager på tur, 

barselgrupper og alle som har lyst på en hyggelig lesestund 

med barnet sitt. Mest for de minste barna. Vi holder på i ca. 

30 minutter. Ta gjerne med mat, det er fint å spise i bak-

gården eller på Hedvigs hybel.
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