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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 elsk-

ede 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!

Tirsdag 15. januar kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no
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Filmlørdag.
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Onsdag 16. januar kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for 

å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 17. januar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.
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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.

Lørdag 19. januar kl. 12:00–15:00

Klesbytte

Vårt store miljøfotavtrykk skyldes blant annet forbruk av klær. Ta med dine avlagte 

plagg og skaff deg noe nytt ved å bytte med andre! Det er lov både å gi og ta, bare gi, 

eller bare ta. Salg av vafler og kaffe.
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Klesbytte.



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 kom-

mende 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 biblioteket.

Passer for barn fra ca. 9 år. Gratis, men begrenset plass.

Faktalørdag. Stamceller og Romfart 

med Øystein Runde.

Faktalørdag. Stamceller og Romfart 

med Øystein Runde.



Lørdag 19. januar kl. 14:00 Brunosten

Besteforeldrenes Klimaaksjon

Vårt ansvar! Framtida er nå!

Hvorfor trenger Norge et Framtidsombud?

De har arbeidet med dette temaet i flere år og laget en grundig rapport om Framtid-

sombudet. Av forskjellige årsaker stoppet arbeidet opp.

Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) hadde ideen om å få fremmet et forslag om 

Klimaombud.

Da BKA så alt det viktige arbeidet Spire hadde lagt i Framtidsombud, søkte de samar-

beid med Spire. 

Spire gjenopptar nå arbeidet med Framtidsombud, med støtte fra BKA.

Til møtet i Brunosten kommer Mathias Berstad Malmgren, organisasjonssekretær i 

Spire og forteller om prosjektet. 

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og 

bærekraftig verden.

Arrangør: Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Arrangementet er en del av Klimafestivalen §112, som arrangeres landet rundt for 

femte året på rad. Norsk klimanettverk er initiativtaker, fasilitator og koordinator for 

Klimafestivalen § 112.
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Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Mathias Berstad Malmgren.



Før øya synker.

Teresa Grøtan.

Mandag 21. januar kl. 18:00 Hedvigs Hybel

Før øya synker

I januar foregår Klimafestivalen §112 over hele landet. Skien bibliotek er med for 

tredje året på rad. 

Denne dagen får vi besøk av Teresa Grøtan, som har skrevet boka Før øya synker.

Teresa Grøtan har reist jorda rundt for å møte barn og unge og høre hvordan de

opplever klimaendringene. Hun har oppsøkt stillehavsøya Kiribati som er i ferd med å 

slukes av havet og Bangladesh som er hjemsøkt av sykloner. I California ble

minibussen med henne og en gjeng klimaengasjerte ungdommer nesten tatt av 

den største brannen i statens historie. Og hun har reist til Svalbard. Der har tempera-

turen steget med 7,5 grader på femti år og i løpet av bare ett år har to katastrofale 

5000-årsskred rammet befolkningen.

Vi blir kjent med unge mennesker i disse utsatte områdene, og får utfordringene 

deres innunder huden. Samtidig lærer vi mye, som hvorfor Arktis varmes opp mye 

raskere enn resten av verden, hva sammenhengen mellom ekstremvær og klimaen-

dringer er, hvorfor havet stiger og hva barn og unge selv gjør – og kan gjøre.

Grøtan er journalist og forfatter, og jobber som festivalsjef for Bergen internasjonale 

litteraturfestival. Hun har tidligere utgitt flere bøker, bl.a. IKON Nelson Mandela. I 2013 

fikk forfatteren Blixprisen for bøkene sine for barn og unge.

I samarbeid med Positiv Fritid, Team Fritid og Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Arrangementet er en del av Klimafestivalen §112, som arrangeres landet rundt for 

femte året på rad. Norsk klimanettverk er initiativtaker, fasilitator og koordinator for 

Klimafestivalen § 112.
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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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 22. januar kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Onsdag 23. januar kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for 

å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

S I D E 1 2

V Å R E N 2 0 1 9

Onsdag 23. januar kl. 19:00 Brunosten

diktPREIK med Litteraturgarasjen

Per Erik Buchanan Andersen og Astrid Borchgrevink-Lund fra Litteraturgarasjen i 

Porsgrunn slapp før jul boka Storgata, dikt og korttekster langs fortauet i en småby. 

Denne kvelden vil de presentere og lese høyt fra boka – Og som vanlig på diktPREIK 

blir det åpen mikrofon!

Har du lyst til å lese noen dikt for andre? Grip mikken!

Rim eller frie vers? Haiku eller knekkprosa? Sonett eller noe lett? Samme det, men 

grip mikken!

Diktets venners skrivegruppe har allerede meldt sin ankomst.

diktPREIK med Litteraturgarasjen.

Per Erik Buchanan Andersen. Astrid Borchgrevink-Lund.



Onsdag 23. januar kl. 17:00-19:00 Brunosten

Advokatvakten

Fri advokathjelp på inntil en halvtime.

Advokatvakten er en tjeneste som kan hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk 

problem og gi enkle råd om dette.

Tilbudet er tilgjengelig for både privatpersoner og mindre næringsdrivende.

Ingen timebestilling, fremmøte senest kl. 18:00.

Mer informasjon finner du på www.advokathjelperdeg.no

Advokatvakten. Torsdag 24. januar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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!

Minikino for barnehager.
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Torsdag 24. januar kl. 19.00 Brunosten

Ottar Kåsa: Hardingfelekonsert

Ottar Kåsa er spelemann og felemakar, og er ætling etter Myllarguten i seks ættled. 

Spelemannslegenden var tipp-tipp-tipp-oldefar hans. Kåsa kjenner bakgrunn og his-

torier for slåttane og fortel saman med spelinga. Han har vunne landskappleiken fire 

gonger, fått Spelemannsprisen og elles vunne Folkelarmprisen fleire gonger. 

100,- Mållaget Dag er arrangør.

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.
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Folquebiblioteket.

Ottar Kåsa: Hardingfelekonsert.

Fredag 25. januar kl. 11:30 Folque, Henrik Ibsens gate 10

Folquebiblioteket

Kom og hør litteraturformidlere fra Skien bibliotek presentere høydepunkter fra 

månedens boklunsj. 

Hver onsdag snakker ansatte ved biblioteket om bøker de har lyst til løfte fram. Noen 

ganger er det biografier som er emnet, andre ganger er det rock ‘n’ roll som er tema 

og noen ganger er det så enkelt som en presentasjon av nye romaner.

Nå lager vi en månedlig happening på Folque. Den siste fredagen i måneden er du 

hjertelig velkommen til å nyte en boklunsj eller en kopp kaffe mens litteraturfolk 

snakker om bøker de liker eller ikke liker, og kanskje blir du lest høyt for! 
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Lesestund for barna.

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.

S I D E 1 8

V Å R E N 2 0 1 9

S I D E 1 9

V Å R E N 2 0 1 9

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.

Lørdagsbarn: Ha det på badet.



Lørdagsuniversitetet med Lars Erik Øi.

Lørdag 26. januar kl. 12:00 Folque

Lørdagsuniversitetet med Lars Erik Øi

CO2-fangst i Telemark, klimapolitikk i Norge og klimaavtaler i Paris og Katowice.

Hva kom verdenslederne egentlig frem til i Katowice? Parisavtalen fra 2016 munnet 

ut i en enighet om å forsøke å begrense den globale oppvarmingen til godt under to 

grader for å unngå farlige klimaendringer, men hvordan kommer vi dit? Hvordan skal 

Norge gjennomføre sin del av avtalen om nasjonale utslippsreduksjoner? Er el-biler 

løsningen? 

Norske miljøer, blant annet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), er verdensle-

dende på CO2-fangst-teknologi.  Hvordan fungerer CO2-fangst og hvor mye vil det 

koste? Det planlegges et storskala CO2-fangst-anlegg ved Norcem i Brevik. Er dette 

klima-løsningen?

Dagens foreleser, Lars Erik Øi, er professor ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap 

og maritime fag, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi i Porsgrunn.

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom USN og Skien bibliotek. Forskere fra univer-

sitetet holder gratis foredrag for folk flest på biblioteket eller andre passende steder i byen. 

Biblioteket står som arrangør. Målet er å spre forskningsbasert kunnskap til allmenheten, 

kunnskap som kan hjelpe folk til å leve bedre, tenke bedre og mene bedre. 

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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 29. januar kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Drop-in lesestund for de minste.



Onsdag 30. januar kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 31. januar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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!

Boklunsj. Torsdag 31. januar kl. 19:00 Brunosten

Grenland kirkeakademi arrangerer: Hvorfor redde skaperverket?

Kirkens klima- og miljøengasjement

Hvorfor er kirken opptatt av klima og miljø? Går det en grense for dette? Hva er en 

klimapilgrim? Hva er «grønne menigheter»? Foredrag av Berit Hagen Agøy. Hun er 

generalsekretær i Mellomkirkelig råd, og engasjert i Den norske kirkens klimaarbeid, 

bl.a. som leder av Kirkens Nord-Sør-informasjon.

Arrangementet er en del av Klimafestivalen §112, som arrangeres landet rundt for 

femte året på rad. Norsk klimanettverk er initiativtaker, fasilitator og koordinator for 

Klimafestivalen § 112.

Grenland kirkeakademi arrangerer: Hvorfor redde skaperverket?

Kirkens klima- og miljøengasjement.
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Berit Hagen Agøy.



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 bakgården eller på Hed-

vigs 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.

Lesestund for barna. 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!

Filmlørdag.

S I D E 2 5

V Å R E N 2 0 1 9



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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

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.

Sphero kodekurs.

Tirsdag 5. februar kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no



Tirsdag 5. februar kl. 19:00 Brunosten

Underkastelse(r) – Lesesirkel live

Med teaterregissør Tore Vagn Lid, teatersjef Thomas Bye og en lesesirkel. 

Med utgangspunkt i romanen Underkastelse, av Michel Houellebecq setter Teater 

Ibsen denne vinteren opp stykket Underkastelse(r), regissert av Tore Vagn Lid. 

Handlingen legges opp mot det franske presidentvalget i år 2022, der den moderate 

muslimske presidentkandidaten Mohammad Ben Abbas vinner over den høyrepopu-

listiske kandidaten Marine Le Pen.

Følgene av valget er at Frankrike innfører stadig strengere islamske lover og regler. 

Midt oppe i disse dramatiske handlingene står Francois; en nokså livstrett professor 

i litteratur. Han lever sitt mer eller mindre privilegerte liv mellom forelesninger og 

porno-surfing, mens han rundt seg ser et Frankrike hvor velferdsstaten forvitrer og 

egoismen råder. Det passer ham egentlig godt, for det må jo være mulig, som han 

sier, «å bare la seg drive med strømmen.»

Vi tematiserer boka og forestillingen gjennom å lage en «live lesesirkel» der regis-

søren og teatersjefen diskuterer Houellebecqs bok med en ekte lesesirkel fra Skien. 

Innholdet i romanen tatt i betraktning vil samtalen naturlig kunne dreie i retning av 

dette med å snakke, skrive og lage teater om det kontroversielle. Har romanen og 

teateret mulighet til å sparke i gang en annen type ettertanke som er vanskelig å finne 

fram til i politikkens eller dagligtalens språk? 

Underkastelse(r) – Lesesirkel live.

Onsdag 6. februar kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 7. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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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Onsdag 6. og torsdag 7. februar kl. 18:00-21:00 Brunosten

Skien i verden, verden i Skien. Dette er utgangspunktet for Ytringsfri-

hetsdagene 2019. Under årets ytringsfrihetsdager retter vi søkelys mot 

situasjonen i Afghanistan –spesielt for kvinner. Til å hjelpe oss med 

dette har vi blant annet fått med Kai Eide og vår egen fribyforfatter Batul 

Moradi. 

Møt blant andre:

Kai Eide – norsk toppdiplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan.

I Kabul: Kai Eide (fremst) sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon (tredje 

fra høyre). Bildet ble tatt under generalsekretærens besøk til Kabul i forbindelse med 

at fem FN-ansatte ble drept under et angrep på et gjestehus i byen 28. oktober 2009. 

Foto: United Nations Photo.

Bilde av Kai Eide på flyplass.

Batul Moradi – første Afghanske kvinne til å vinne over eksmannens

falske anklager.

Vant: Batul Moradi nektet å gi slipp på sønnene og rettferdigheten da eksmannen 

rettet falske anklager om utroskap mot henne. Som første kvinne i Afghanistan gikk 

hun til motsøksmål – og vant! Men seieren kom til en høy pris. Siden har hun måttet 

leve på flukt og i skjul. Sommeren 2018 kom hun til Skien som fribyforfatter. Se bilde 

av Batul Moradi på neste side  >

Batul Moradi.

Foto: Arne Olav Hageberg.

Maryam Sharifi – kjemper for kvinners 

rettigheter, i Afghanistan og i Norge.

Maryam Sharifi er kulturarbeider.

Gjennom foto, teater, sosial aktivisme og

arrangementer jobbet hun for kvinners 

og minoriteters rettigheter i Afghanistan, 

noe hun har fortsatt med etter at hun 

måtte flykte til Norge. Til Ytringsfrihets-

dagene 2019 kommer hun med en

utstilling hvor innvandrerkvinner fra 

Harstad gjennom fotografier

dokumenterer sin egen hverdag.

Uigurer fra Kina – et folkeslag som blir 

fratatt språk, identitet og tro.

Etnisk rensning: I Kina bor det over 11

millioner uigurer. Denne muslimske

minoriteten blir systematisk forfulgt av 

Kinas president Xi Jinping. Bildet viser 

protestanter som sammenligner Kinas  

myndigheter med det nazistiske Tyskland. 

Foto: Malcolm Brown.Maryam Sharifi.

Programmet vil gå av stabelen onsdag og torsdag fra 18:00 til 21:00. 

Følg med på skienbibliotek.no og facebook.com/skienbibliotek for full-

stendig program når dagene nærmer seg.

Illustrasjonsbilde.



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 bakgården eller på Hed-

vigs 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.
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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!

Harry Potter-lørdag!



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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 12. februar kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no
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Tirsdag 12. februar kl. 19:00 Brunosten

Film fra uttafra: Island

Ravnen flyr (Hrafninn flýgur) er et islandsk eventyrdrama fra 1984 regissert av Hrafn 

Gunnlaugsson. Handlingen er satt til vikingtiden på Island og er den første av

Gunnlaugssons viking-trilogi. 

Gunnlaugsson bruker figurer som er utpreget primitive. Miljøet er rått, upolert og 

ekspressivt, og hovedpersonene preges av tvetydig moral. 

Islandsk sagalitteratur har mange likhetstrekk med samurai- og westernfortellinger, 

og regissøren Gunnlaugsson er svært påvirket av Akira Kurosawa og Sergio Leone.

Film fra uttafra: Island.



Onsdag 13. februar kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 14. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 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 bakgården eller på Hed-

vigs 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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.
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Tirsdag 19. februar kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Tirsdag 19. februar kl. 19:00 Brunosten

Eldrid Lunden: Litteraturformidling

Eldrid Lunden debuterte som lyrikar i 1967, og etter mange diktsamlingar, kom i 2018 

diktsamlinga Det er berre spørsmål om tid. Ho har fått ei rekkje prisar for bøkene sine, 

og i 2016 vart Lunden utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs orden. Frå 1981 var 

ho amanuensis ved forfattarstudiet ved Høgskolen i Telemark i Bø, og frå 1996 til 2011 

var ho professor i skrivekunst der.

100,- Mållaget Dag er arrangør.

Eldrid Lunden: Litteraturformidling.



Onsdag 20. februar kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Onsdag 20. februar kl. 17:00-19:00 Brunosten

Advokatvakten

Fri advokathjelp på inntil en halvtime.

Advokatvakten er en tjeneste som kan hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk 

problem og gi enkle råd om dette.

Tilbudet er tilgjengelig for både privatpersoner og mindre næringsdrivende.

Ingen timebestilling, fremmøte senest kl. 18:00.

Mer informasjon finner du på www.advokathjelperdeg.no

Torsdag 21. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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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Torsdag 21. februar Tambars hule

Verdens morsmålsdag

På selveste Verdens morsmålsdag blir det lesestund på ulike språk i vårt nye eventyr-

rom, 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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Fredag 22. februar kl. 11:30 Folque, Henrik Ibsens gate 10

Folquebiblioteket

Kom og hør litteraturformidlere fra Skien bibliotek presentere høydepunkter fra 

månedens boklunsj. 

Hver onsdag snakker ansatte ved biblioteket om bøker de har lyst til løfte fram. Noen 

ganger er det biografier som er emnet, andre ganger er det rock ‘n’ roll som er tema 

og noen ganger er det så enkelt som en presentasjon av nye romaner.

Nå lager vi en månedlig happening på Folque. Den siste fredagen i måneden er du 

hjertelig velkommen til å nyte en boklunsj eller en kopp kaffe mens litteraturfolk 

snakker om bøker de liker eller ikke liker, og kanskje blir du lest høyt for! 
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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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 26. februar kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Lørdagsbarn: Camilla og skurkene.

Camilla Kuhn.



Tre forfattere fra Telemark med 
hver sin roman om og fra Telemark.

Onsdag 27. februar kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Onsdag 27. februar kl. 19:00 Brunosten

Tre forfattere fra Telemark med hver sin roman om og fra Telemark

Ove Eriksen, fra Notodden, bosatt i Skien og kjent fra NRK, ga ut romanen

Murukleiven i 2018. En historisk roman basert på de virkelige hendelser Tov

Murukleiv fra Heddal opplevde fra 1808 til 1814 – fra å være en ustraffet musketer til å 

bli en mafia-lignende forbryterhøvding. Gjennom Murukleivens historie betraktes det 

norske samfunn fra de undertryktes side i årene som ledet fram til 1814.

Jarle Sten Olsen er lærer på Hjalmar Johansen videregående skole. Denne våren 

kommer hans andre krimroman, Bare du som passer på. Tom Moen, journalist i NRK, 

blir presset til å dra til Bø i Telemark for å utføre et oppdrag for spesialenheten for 

overvåking av reaksjonære grupper. Oppdraget, som i utgangspunktet virker som en 

enkel jobb, viser seg å være langt farligere enn først antatt.

Tor Bertel Løvgren fra Skien, kom i 2018 med romanen Sverddrengen, første bind i 

en trilogi. På en middelalderutstilling ser Tord Jonsson et maleri av en navnebror, 

Tord Sigurdsson, sverddreng på Bratsberg gård. Hvorfor kjenner han en slik intens 

dragning mot den unge krigeren? Da han seinere kommer over Snorre Sturlassons 

kongesagaer, rives han med av beretningen om den mektige Gregorius Dagsson, 

lendmann på gården i 1100-tallets Skida.
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Torsdag 28. februar kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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. 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 bakgården eller på Hed-

vigs 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.

Solfrid Bratland-Sanda.

Sykt perfekt.

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 Øvs-

teng. 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.

Lørdag 2. mars kl. 12:00 Hedvigs hybel

Sykt perfekt – ungdom, fysisk aktivitet og helse

Aldri har ungdom vært mer prestasjonsfokuserte, aldri har de opplevd mer press enn 

i dag. Hvordan påvirker dette helsen, og hvordan henger prestasjonsfokuset sammen 

med fysisk aktivitet, trening og idrett? 

Solfrid Bratland-Sanda er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Institutt for friluftsliv, 

idrett og kroppsøving i Bø. Hun har rukket å etablere seg som en profilert forsker 

innenfor sitt forskingsfelt knyttet til fysisk aktivitet og helse i et livsløpsperspektiv. 

Som medlem i Akademiet for yngre forskere er hun del av en eksklusiv gruppe på 42 

norske forskere valgt ut på basis av sine akademiske prestasjoner.

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom USN og Skien bibliotek. Forskere fra univer-

sitetet holder gratis foredrag for folk flest på biblioteket eller andre passende steder i byen. 

Biblioteket står som arrangør. Målet er å spre forskningsbasert kunnskap til allmenheten, 

kunnskap som kan hjelpe folk til å leve bedre, tenke bedre og mene bedre.

Tegnelørdag med Per Ragnar Møkleby.
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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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 5. mars kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no
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Tirsdag 5. mars kl. 19:00 Brunosten

Film fra uttafra: Island

Islandske dramakomedien, 101 Reykjavik fra 2000 er regissert av Baltasar Kormákur, 

og basert på boken med samme navn skrevet av Hallgrímur Helgason i 1996.

Hlynur er 34 år, men bor fortsatt hjemme hos mor. Med Reykjaviks natteliv som 

bakteppe, gir denne rare, svarte komedien oss et innblikk i Hlynur forvirrede erotiske 

univers. Sexlivet hans er innviklet og forvirrende, ikke minst for ham selv. Identitet-

skrisen blir ikke mindre da moren kommer ut av skapet. Da har han allerede hatt 

heftig kontakt med morens kjæreste. Omgitt av varme kropper, røyk, heftige rytmer 

og høy temperatur, er det lett å glemme den arktiske vinteren utenfor. Og Hlynur er 

lite opptatt av hvor han befinner seg. Han har aldri vært fristet til å utforske verden 

utenfor sitt eget mikrokosmos: postnr. 101 Reykjavik. Men uten det minste ønske om å 

bli voksen, blir han stadig utsatt for skjebnens brutale luner.

Film fra uttafra: Island.



Onsdag 6. mars kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 7. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.
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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.

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.

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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.
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Tirsdag 12. mars kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Språkkafe/Language Cafè.

Onsdag 13. mars kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 14. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 bakgården eller på Hed-

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

FIFA-lørdag

Er du Skiens beste FIFA-spiller? Vi rigger til maskiner og setter opp en turnering der 

alle kan være med. Finalen avgjøres på det store lerretet og vinneren får pokal, heder 

og ære. 

Søndag 17. mars kl. 12:00 Brunosten

Ibsenuka: PopkornIbsen!

Vi feirer Ibsens 191-årsdag ved å vise to nyere spillefilmer sterkt inspirert av dikteren 

fra Skien. En søndag og en onsdag.

Søndagsfilmen er en fornøyelige dramakomedie fra 2014, skrevet og regissert 

av Noah Baumbach. I rollene finner en Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver og 

Amanda Seyfried.

Filmen er inspirert av Byggmester Solness, og Henrik Ibsen er kreditert som manus-

forfatter sammen med Baumbach.

Da det middelaldrende paret Josh (Ben Stiller) og Cornelia (Naomi Watts) blir ven-

ner med et hipt og energisk ungt par blir deres tilværelse snudd opp/ned. De finner 

tilbake til livsgnisten de hadde de de var unge og snart begynner de å se på livet, 

ekteskapet og verden gjennom yngre øyne. 

Tillat for alle.

Vi serverer popkorn!
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Ibsenuka: PopkornIbsen!

FIFA-lørdag.



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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 19. mars kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

S I D E 5 6
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Tirsdag 19. mars kl. 19:00 Brunosten

Åsta Østmo Kostveit: Folkekunst, tidtrøyte eller magi

Åsta Østmo Kostveit har vore høgskulelektor ved Høgskolen i Telemark, Rauland. Ho 

har skrive fleire bøker knytt til folkekultur. På møtet vil ho fortelja om figurar på gamle 

låvar. Det er kornet det dreier seg om, korn gjeld liv eller død. Det verdfulle kornet – 

Gudslånet. Ho byggjer figurteikningane inn i forteljinga om det gamle bondesamfun-

net. 100,- Mållaget Dag er arrangør.

Åsta Østmo Kostveit: Folkekunst, tidtrøyte eller magi.
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Onsdag 20. mars kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Onsdag 20. mars kl. 17:00-19:00 Brunosten

Advokatvakten

Fri advokathjelp på inntil en halvtime.

Advokatvakten er en tjeneste som kan hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk 

problem og gi enkle råd om dette.

Tilbudet er tilgjengelig for både privatpersoner og mindre næringsdrivende.

Ingen timebestilling, fremmøte senest kl. 18:00.

Mer informasjon finner du på www.advokathjelperdeg.no

Onsdag 20. mars kl. 19:00 Brunosten

Ibsenuka: PopkornIbsen!

Vi feirer Ibsens 191-årsdag ved å vise to nyere spillefilmer sterkt inspirert av dikteren 

fra Skien.

Onsdagsfilmen er en australsk film fra 2015, skrevet og regissert av

Simon Stone. I rollene finner en Geoffrey Rush, Nicholas Hope og

Odessa Young som Hedvig. Filmen er inspirert av Vildanden, som er filmens norske 

tittel, og Henrik Ibsen er kreditert som manusforfatter sammen med Stone.

Aldersgrense: 12 år.

Vi serverer popkorn!

Ibsenuka: PopkornIbsen!
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Torsdag 21. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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. mars kl. 19:00 Brunosten

Grenland kirkeakademi arrangerer: Ny tid – ny åndelighet

Kristendommen mot en ny åndelighet

Helge Hognestad er kveldens foredragsholder hos Grenland kirkeakademi. Han har 

teologisk doktorgrad på et arbeid om kirkens forkynnelse, og har skrevet flere bøker 

om kirke og kristendom og den nye åndelighet. Han er opptatt av den nye åndelighet 

og den religiøse søken i vår tid, og mener at også kirken må være åpen for folks re-

ligiøse erfaringer og de nye åndelige strømninger som bryter fram. 

Inngang: 100,-

Arrangør: Grenland kirkeakademi.

Grenland kirkeakademi arrangerer: Ny tid – ny åndelighet

Kristendommen mot en ny åndelighet.

Helge Hognestad.
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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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Lørdag 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 tilsyn-

elatende søt og uskyldig mus som viser seg å være en helt vill mester av kung fu.

Vi serverer popkorn!

Filmlørdag.
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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.

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 sønda-

gen 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 Rikskonsertene 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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel. 
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Tirsdag 26. mars kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Hege Rimestad med forestillingen Dyriske strofer.



Onsdag 27. mars kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 28. mars kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 28. mars kl. 19:00 Brunosten

Thomas Thorvaldsen fra Din Hundeskole holder foredrag. Gå Pent i

Bånd & innkalling.

Thomas Thorvaldsen holder foredrag om hvordan få hunden til å gå pent i bånd og 

komme på innkalling. Han har tidligere vært på TV2 og NRK og driver til daglig

hundeskole sammen med Berit Hotvedt.

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.
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Fredag 29. mars kl. 11:30 Folque, Henrik Ibsens gate 10

Folquebiblioteket

Kom og hør litteraturformidlere fra Skien bibliotek presentere høydepunkter fra 

månedens boklunsj. 

Hver onsdag snakker ansatte ved biblioteket om bøker de har lyst til løfte fram. Noen 

ganger er det biografier som er emnet, andre ganger er det rock ‘n’ roll som er tema 

og noen ganger er det så enkelt som en presentasjon av nye romaner.

Nå lager vi en månedlig happening på Folque. Den siste fredagen i måneden er du 

hjertelig velkommen til å nyte en boklunsj eller en kopp kaffe mens litteraturfolk 

snakker om bøker de liker eller ikke liker, og kanskje blir du lest høyt for! 

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.

Faktalørdag.

Universet med

Hallvard Ulsund fra Newton.

Thomas Thorvaldsen.

Din Hundeskole.

Foto. Norge Rundt.



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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 2. april kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included. Vil 

du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer: 35 58 13 60, 

biblioteket@skien.kommune.no

Film fra uttafra: Island.

Tirsdag 2. april kl. 19:00 Brunosten

Film fra uttafra: Island

Jar City (Mýrin) er en islandsk krim-thriller fra 2006 regissert av Baltasar Kormákur. 

Den er basert på boken Myren av Arnaldur Indriðason, som kom ut i 2000.

Kriminaletterforsker Erlendur (Ingvar Eggert Sigurðsson) etterforsker et mystisk drap 

på en eldre mann i en kjeller. Med bilde av en liten jentes grav som eneste spor tråler 

han Island, sammen med sin kollega Sigurður Óli (Björn Hlynur Haraldsson), på jakt 

etter flere ledetråder. Samtidig har han sin rusavhengige datter å forholde seg til.

Erlendur følger et spor med uvanlige juridiske bevis, og oppdager intrikate hemme-

ligheter mye større enn drapet på en gammel mann, med ledetråder som vikles inn i 

den genetiske blodlinjen til et helt land. 

Filmen ble hedret med hele fem Edda-priser på Island, blant annet for «Beste film» 

og «Årets regissør».

Onsdag 3. april kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.
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Onsdag 3. april kl. 19:00 Brunosten

Den litterære titopperen

Hun som gikk foran.

Vinteren 2019 starter Skien bibliotek Den litterære titopperen, hvor dere alle sammen 

blir invitert til å bestige minst 10 litterære telemarkstopper i løpet av året. Det vil bli 

ulike arrangementer og formidlinger omkring telemarksforfattere gjennom året, og 

selvsagt premier og en litterær bokfest! (følg med i biblioteket og på våre nettsider 

for informasjon. Dette blir moro!).

Noen tekster er viktige fordi de fikk avgjørende betydning for et eller annet som 

skjedde i historien. 

"Hun som gikk foran" er et foredrag om Bjørg Viks politiske engasjement, hennes 

forfatterskap og kåringen av den første lederen i magasinet Sirene til en av Norges ti 

viktigste politiske tekster siden 1814. Foredraget holdes av Litteraturgarasjens Astrid 

Borchgrevink-Lund og Per Erik Buchanan Andersen. 

Bjørg Vik (1935-2018) debuterte i 1963 med novellesamlingen Søndag-ettermiddag. 

Novellekunstneren Bjørg Vik har tre ganger vært innstilt til Nordisk Råds litteraturpris. 

Hun har også hatt stor suksess som dramatiker. To akter for fem kvinner regnes som 

syttitallets viktigste feministiske stykke i Norge, og ble etter hvert spilt i hele Norden, 

pluss i Tyskland, Østerrike og på Broadway. Bøkene hennes er oversatt til nærmere 

30 språk.

Den litterære titopperen.

- Bjørg Vik

Torsdag 4. april kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.
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Spillforedrag og spill-lørdag. 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.
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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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel. 

Tirsdag 9. april kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included. Vil 

du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer: 35 58 13 60, 

biblioteket@skien.kommune.no
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Onsdag 10. april kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Torsdag 11. april kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 bakgården eller på Hed-

vigs 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.
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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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel. 

Onsdag 17. april kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.
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LEGO-lørdag.
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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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 23. april kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Tirsdag 23. april kl. 19:00 Brunosten

Våren i ord og tonar

«Fløytelåt» og andre vårdikt av kjende diktarar. Opplesing, song og musikk.

Oddmund Haugen deltek og framfører eigne dikt. 

100,-

Mållaget Dag er arrangør.
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Onsdag 24. april kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Onsdag 24. april kl. 17:00-19:00 Brunosten

Advokatvakten

Fri advokathjelp på inntil en halvtime.

Advokatvakten er en tjeneste som kan hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk 

problem og gi enkle råd om dette.

Tilbudet er tilgjengelig for både privatpersoner og mindre næringsdrivende.

Ingen timebestilling, fremmøte senest kl. 18:00.

Mer informasjon finner du på www.advokathjelperdeg.no
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Onsdag 24. april kl. 19:00 Brunosten

Hvis. Hvordan skrive om det ondeste?

Dikterne Tine-Jarmila Sir og Silje Engbråten har begge nylig gitt ut diktbøker om det 

ondeste, det totale sviket, overgrep mot barn.

Om Sirs bok Hvis skriver Flamme Forlag: Hva hvis du var David Foster Wallace og gikk 

tur med hundene en nydelig vintermorgen? Hva hvis du var Bodil Malmsten og bruker 

hele sommerdagen på å prøvesitte farfars nylagde møbler? Eller hva hvis du var et 

lite misbrukt barn i stedet? Langt borte fra det trygge og det gode. Hvordan skriver du 

om det?

Sir går i dialog med en rekke forfattere for å skape en ramme å skrive disse diktene i. 

Sirs bok er ekstremt direkte og detaljert, og har et intenst sinne.

Silje Engbråten fra Skien bokdebuterer denne våren med Bestefars lange armer. Hun 

jobber til daglig som norsklærer ved Porsgrunn videregående skole. Hun er også 

nestleder i Mental Helse Skien.

Silje holder jevnlige foredrag om barn/unge, seksualitet og traumer. Diktsamlingen 

er en mørk bok om håp. 

Møt dikterne i samtale med Arne Olav Hageberg.

Arrangementet er i samarbeid med Mental Helse Skien.
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Hvis. Hvordan skrive om det ondeste?

 Tine-Jarmila Sir.

Silje Engbråten.
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Torsdag 25. april kl. 11:00 Tambars hule

Minikino for barnehager

Hver torsdag viser vi film for de minste i vårt nye eventyrrom, 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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel. 

Fredag 26. april kl. 11:30 Folque, Henrik Ibsens gate 10

Folquebiblioteket

Kom og hør litteraturformidlere fra Skien bibliotek presentere høydepunkter fra 

månedens boklunsj. 

Hver onsdag snakker ansatte ved biblioteket om bøker de har lyst til løfte fram. Noen 

ganger er det biografier som er emnet, andre ganger er det rock ‘n’ roll som er tema 

og noen ganger er det så enkelt som en presentasjon av nye romaner.

Nå lager vi en månedlig happening på Folque. Den siste fredagen i måneden er du 

hjertelig velkommen til å nyte en boklunsj eller en kopp kaffe mens litteraturfolk 

snakker om bøker de liker eller ikke liker, og kanskje blir du lest høyt for!

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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Tirsdag 30. april kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

S I D E 8 1

V Å R E N 2 0 1 9



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 bakgården eller på Hed-

vigs hybel.

Lørdag 4. mai kl. 12:00 Bibliotekhagen

Flått – hvor farlig er den?

Lørdagsuniversitetet med Andrew Jenkins

Skogflåtten er en fryktet smittebærer og en sterk kandidat til tittelen «Norges minst 

populær dyr». Lær om flåttens livssyklus, hvorfor den blir smittebærer og hva du kan 

gjøre for å unngå flåttbitt. 

Om været tillater det tar vi foredraget ute i gresset, i flåttens egen

biotop – bibliotekhagen i Lundeparken. Vi flytter inn dersom det blir for kaldt eller 

vått for flotten og oss. 

Andrew Jenkins er utdannet molekylærgenetiker og underviser i mikrobiologi ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. Hovedfokuset for hans egen forskning er flått og flått-

bårne sykdommer. Han arbeider også med antibiotikaresistens og bakteriegenetikk.

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom USN og Skien bibliotek. Forskere 

fra universitetet holder gratis foredrag for folk flest på biblioteket eller andre pas-

sende steder i byen. Biblioteket står som arrangør. Målet er å spre forskningsbasert 

kunnskap til allmenheten, kunnskap som kan hjelpe folk til å leve bedre, tenke bedre 

og mene bedre.
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Tirsdag 7. mai kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdagsliv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Onsdag 8. mai kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Flått – hvor farlig er den?

Lørdagsuniversitetet med Andrew Jenkins.
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Torsdag 9. mai kl. 19:00 Brunosten

Valg 2019: Politisk debatt

Den 9. september 2019 er det valg til kommunestyre og fylkesting. Hva er de store 

sakene i Grenland? Hva mener politikerne? Vi legger opp til en forrykende og 

klargjørende debatt, der lokale politikere blir utfordret live på Brunostscenen. Send 

inn temaer, spørsmål og problemstillinger du synes er viktige på

biblioteket@skien.kommune.no eller via sosiale medier.

Tirsdag 14. mai kl. 17:30 Brunosten

Språkkafe/Language Cafè

For deg som vil bli bedre i norsk!

Språkverter drar i gang samtaler rundt temaer som gir kunnskap om norsk språk og 

hverdags-liv. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Alt er gratis, også kaffe og te. 

For those who want to learn better Norwegian. Language Hosts lead conversations 

on topics that expand your knowledge of Norwegian language and everyday life. No 

registration. Just show up to attend. Everything is free, coffee and tea included.

Vil du være frivillig? Møt opp, ring eller send en e-post, så forteller vi mer:

35 58 13 60, biblioteket@skien.kommune.no

Valg 2019: Politisk debatt.

Onsdag 15. mai kl. 17:00-19:00 Brunosten

Advokatvakten

Fri advokathjelp på inntil en halvtime.

Advokatvakten er en tjeneste som kan hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk 

problem og gi enkle råd om dette.

Tilbudet er tilgjengelig for både privatpersoner og mindre næringsdrivende.

Ingen timebestilling, fremmøte senest kl. 18:00.

Mer informasjon finner du på www.advokathjelperdeg.no

Onsdag 15. mai kl. 11:30 Brunosten

Boklunsj

På jakt etter nytt lesestoff?

Boklunsj er perfekt for bokelskere med litt ekstra tid midt på dagen, eller for deg som 

vil ta matpakka på biblioteket.

Våre beleste ansatte graver fram godbiter fra hyllene for å presentere dem for deg.

Vi lover utvidet litterær horisont og te eller kaffe til alle som kommer.

Fredag 31. mai kl. 11:30 Folque, Henrik Ibsens gate 10

Folquebiblioteket

Kom og hør litteraturformidlere fra Skien bibliotek presentere høydepunkter fra 

månedens boklunsj. 

Hver onsdag snakker ansatte ved biblioteket om bøker de har lyst til løfte fram. Noen 

ganger er det biografier som er emnet, andre ganger er det rock ‘n’ roll som er tema 

og noen ganger er det så enkelt som en presentasjon av nye romaner.

Nå lager vi en månedlig happening på Folque. Den siste fredagen i måneden er du 

hjertelig velkommen til å nyte en boklunsj eller en kopp kaffe mens litteraturfolk 

snakker om bøker de liker eller ikke liker, og kanskje blir du lest høyt for!
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Bibliotek. Innbyggerservice. Besøkssenter. Turistinformasjon.

Skien skulde du ha' set noget mere av, har Ibsen sagt en gang. Nå er tiden inne. Vi 

skal skape noe i Skien som det ikke finnes maken til. En ny møteplass for framtida. En 

formidlingsarena som skal huse et nytt bibliotek, innbyggerservice, turistinformasjon 

og et nasjonalt besøkssenter for Henrik Ibsen. Nyskapende og grensesprengende i 

arkitektur og innhold.

Ibsenbiblioteket skal skape undring, ny kunnskap og nye opplevelser. Det skal favne 

et mangfold av folk og aktiviteter. Her kan innbyggere og turister få hjelp til å løse 

enkle hverdagsutfordringer, delta på arrangementer og gå på oppdagelsesferd i det 

ibsenske univers.

Ditt. Mitt. Vårt.

Vi inviterer DEG til å delta i planleggingen av Ibsenbiblioteket. På nettsiden

skien.kommune.no/ibsenbiblioteket kan du lese mer om hvordan du kan bidra til at 

Ibsenbiblioteket blir litt ditt.

Skien forvalter en arv som fødebyen til en av verdens største dramatikere. 

D E T  F O R P L I K T E R .

Ibsenbiblioteket skal skape undring, ny kunnskap og nye opplevelser. Det skal favne et 
mangfold av folk og aktiviteter. Her kan innbyggere og turister få hjelp til å løse enkle 
hverdagsutfordringer, delta på arrangementer og gå på oppdagelsesferd i det ibsenske 
univers.

www.skien.kommune.no/ibsenbiblioteket

SKIEN BYGGER 

MØTEPLASS
FRAMTIDAS 

BIBLIOTEK  INNBYGGERSERVICE   BESØKSSENTER   TURISTINFORMASJON

Skien skulde du ha’ set noget mere av, har Ibsen sagt en gang. Nå 
er tida inne. Vi skal skape noe i Skien som det ikke finnes maken til.  
En ny møteplass for framtida. 
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