BOKÅRET 2019
i Indre Østfold

VÅRPROGRAM

Vi feirer 500 år med boka!
Leselyst Leseglede Formidling Bibliotek Bøker
Litteratur Bokåret 2019
500 år etter at den første norske boka ble trykt, inviterer
Nasjonalbiblioteket til nasjonalt bokår. Bokåret 2019 skal
feires med minst 500 arrangement i 500 bibliotek landet over,
og vi i Indre Østfolds fem bibliotek er selvfølgelig med på
dette. Med støtte fra Nasjonalbiblioteket gir vi dere store og
små arrangementer og aktiviteter, og håper at dere alle vil
finne noe som frister.
Hør våre dyktige litteraturformidlere på bokprat, kom på
forfatterbesøk for å få et dypdykk i forfatterskapene, hør
spennende foredrag, bruk datahjelpen, delta på verksted og
språkkafé, eller ta med barna på fortellerstund.
Vi håper å se deg på et eller flere av bibliotekene denne
våren!
Det beste i livet er gratis – bruk biblioteket!

Med vennlig hilsen biblioteksjefene i Hobøl, Trøgstad,
Spydeberg, Eidsberg og Askim.

Forum for leseglede
Trøgstad bibliotek
torsdager

kl. 19.00–21.00

Forum for leseglede er et åpent treffpunkt den første
torsdagen i måneden for deg som er glad i litteratur
og liker å snakke om det med andre.
Leseglede arrangeres av bibliotekets brukerråd.
Ingen påmelding – bare å møte opp!
3. januar
7. februar
7. mars
4. april
2. mai
6. juni
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Etter skoletid
Trøgstad bibliotek
tirsdager

kl. 13.45–15.30

Etter skoletid er et ukentlig tilbud på tirsdager til elever i
4.–7. klasse.
I løpet av våren kan du være med på å lage buttons,
spille brettspill, bruke 3D-printer og mye, mye mer!
Vi starter tirsdag 8. januar og siste tirsdag før
sommeren er 25. juni.
Tilbudet krever ingen påmelding.
Tiltaket er støttet av DNB Sparebankstiftelsen.
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Ordførerens time i Trøgstad
Trøgstad bibliotek
tirsdager

kl. 17.00–18.00

Velkommen til en uformell prat med ordfører i
Trøgstad, Saxe Frøshaug, på Torvet bok & mer.
08. januar
12. februar
12. mars
09. april
14. mai
11. juni
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Seniorkafé
Trøgstad bibliotek
torsdager

kl. 14.00–16.00

Annenhver torsdag er du velkommen til Seniorkafé på
Torvet bok & mer. Kulturavdelingen arrangerer
foredrag og underholdning.
Det blir salg av vafler ved Frivilligsentralen og gratis
kaffe.
10. januar - Trygve Skaug
24. januar - Ole André Myhrvold
31. januar - Barbro Kvaal
14. februar - Hildringstimen
07. mars - Ole Halvor Fossum
21. mars - Bjørn Hansen
(Trumpkåseri)

04. april - Jenny Jensen
25. april - Saxe Frøshaug
09. mai - Thoralf Skjennem
23. mai - Trøgstad Forts venner
06. juni - Banjo-Kari Svendsen
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Introduksjon til treskjæring
Hobøl bibliotek
lørdag
12. januar

kl. 12.00–14.00

Hobøl Husflidslag deler sin kunnskap med barn og
voksne.
Du får teoretisk og praktisk informasjon om en
aktivitet som passer for hele familien.
Kom innom biblioteket og prøv ut ulike teknikker.
Et flott tiltak for de som ønsker seg en kreativ hobby!

Foto: Tore Gudbrandsen

Språkkafé i Askim
Askim bibliotek
onsdager

kl. 13.00–14.00

Lærer du norsk og vil snakke norsk med andre?
Er du norsk og vil samtale med folk fra hele verden?
Da er du velkommen på språkkafé!
Vi snakker norsk med hverandre over en kopp te eller
kaffe. Tilbudet er åpent for alle!
16. januar
30. januar (forfatterbesøk med Anna Fiske)*
13. februar
27. februar
13. mars
27. mars
10. april
24. april
08. mai
22. mai
05. juni
*Språkkafé 30. januar har
tidspunkt 13.00–14.30

Illustrasjon: Lilly Ekrem

Språkkafé i Eidsberg
Eidsberg bibliotek
tirsdager

kl. 13.00–14.00

Lærer du norsk og vil snakke norsk med andre?
Er du norsk og vil samtale med folk fra hele verden?
Da er du velkommen på språkkafé!
Tilbudet åpent for alle!
22. januar
05. februar
19. februar
05. mars
19. mars
02. april
16. april
30. april
14. mai
28. mai
I tillegg er du velkommen på Språkkafé og leksehjelp hos Kirkens
Bymisjons. På følgende tirsdager kl. 16.00–18.00:
29/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3,
9/4, 23/4, 7/5, 21/5 og 4/6.

Illustrasjon: Lilly Ekrem

Datahjelp på biblioteket
Bli bedre med digitale verktøy
Spydeberg bibliotek
Veiledning i digitale verktøy, jobbsøknader, kildehenvisning og referanseverktøy i samarbeid med
Frivilligsentralen. Veiledning både på biblioteket og
i frivilligsentralens lokale.
Onsdager kl. 13.00–15.00
16. januar
13. mars
15. mai

Trøgstad bibliotek
På torsdager møtes medlemmene i Seniornett
for å lære om ulike temaer knyttet til bruk av digitale
plattformer. Møtene er i regi av seniornetts
lokalavdeling i samarbeid med
Frivilligsentralen.
Torsdager kl. 13.00–15.00
17. januar - Nettbank
07. februar - om Seniornett
28. februar - Kurs i nettbrett*
14. mars - Smarttelefon
11. april - tema ikke fastsatt
02. mai - tema ikke fastsatt
*Kurset 28. februar har
tidspunkt 11.00–15.00

Illustrasjon: Lilly Ekrem

Makerspace
Eidsberg bibliotek
lørdager

kl. 11.00

Har du lyst til å lære å programmere enkle spill,
lage en ubrukelig robotarm, eller lage pynt med lys
som blinker?
Vi tilbyr, sammen med Indre Østfold Kodeklubb,
aktiviteter og øvelser innen programmering, enkel
elektronikk og skaperverksted.
19. januar
09. februar
02. mars
23. mars
06. april

Advokatvakt
Askim bibliotek
torsdager

kl. 17.00

Annenhver torsdag kan du få juridisk veiledning på
biblioteket. Tilbudet er gratis og du kan få inntil en halv
times bistand.
14. februar
28. februar
14. mars
28. mars
11. april
25. april
09. mai
23. mai
06. juni
Kølapp hentes i biblioteket fra kl. 16.45. Advokaten er
tilstede fra kl. 17.00.

Tania Kjeldset
Eidsberg bibliotek
tirsdag
22. januar

kl. 13.00

Vi starter vårens språkkafé med besøk av forfatter
Tania Kjeldset!
Hun har gitt ut en rekke bøker for barn og ungdom, ble
nominert til Uprisen i 2010 og er oversatt til svensk,
fransk og tysk. Halloween (2017) er hennes første bok
for voksne.

Speedfriending
Spydeberg bibliotek
tirsdag
22. januar

kl. 18.30

Tror du du kjenner alle i bygda? Vi kan love deg at du
ikke gjør det! På dette arrangementet har du mulighet
til å bli kjent med flere!
Vi arrangerer Speedfriending hvor du snakker i fem
minutter med en person, før du flytter deg videre og
snakker i fem minutter med nestemann.

En hyggelig måte å bli kjent med hverandre!

Strikk & lytt
Håndarbeid og høytlesning
Liker du høytlesing eller håndarbeid? Trenger du nye
lesetips? Får du sjelden tid til å lese bøker? Eller har
du bare lyst til å høre en god fortelling?
Du strikker, hvis du vil, mens vi leser høyt.
Askim bibliotek
24. januar kl. 18.30
21. februar kl. 18.30
21. mars kl. 18.30
Hobøl bibliotek
16. januar kl. 13.00
13. februar kl. 13.00
20. mars kl. 13.00
10. april kl. 13.00

Historien om en bøk
Fra kileskrift til e-bøker på 60 minutter

Hvor kommer boka egentlig fra? Hva har den betydd
for folk? Vi starter Bokåret 2019 med en vandring
gjennom bøkenes historie fra antikken til i dag.
Forfatter og litteraturformidler Torbjørn Oppedal gir en
lett og underholdende innføring i ting du kanskje ikke
visste om bøker.
Eidsberg bibliotek
24. januar kl. 19.00
Askim bibliotek
23. april kl. 19.00

Mannen med den levende kofferten
Spydeberg bibliotek
lørdag
26. januar

kl. 11.00–11.30

Barna får oppleve en koffert som lever sitt eget liv,
imponerende sjongleringstriks og en magisk kule!
Her får de lære seg å være et godt sirkuspublikum.
Sjonglering, akrobatikk, dans, meditasjon,
teater, balansering og klovning brukes i en salig
blanding. Det blir spenning, latter, undring og stillhet
med sjongleringskunstner Diego Belda.

Etter skoletid
Spydeberg bibliotek
tirsdager

kl. 14.00–15.00

Én tirsdag i måneden treffes vi etter skoletid på
biblioteket. Vi finner på morsomme ting for deg mellom
6 og 12 år.
Arrangementet er et samarbeid mellom Spydeberg
Frivilligsentral og Spydeberg bibliotek.
29. januar
26. februar
26. mars
23. april
21. mai

Lesestund
For de minste
Velkommen til vårens lesestunder i Indre Østfold!
Vi leser eventyr, billedbøker, små dikt og synger
kanskje litt sammen.
Passer for barn fra 4 år.
Askim bibliotek
kl. 10.30
tirsdag og onsdag 29. / 30. januar
tirsdag og onsdag 26. / 27. februar
tirsdag og onsdag 26. / 27. mars
tirsdag og onsdag 23. / 24. april
Eidsberg bibliotek
lørdag 26. januar
lørdag 23. februar

kl. 12.00

Spydeberg bibliotek kl. 10.30
lørdag 2. februar
lørdag 30. mars
lørdag 25. mai

Illustrasjon: Lilly Ekrem

Anna Fiske
Askim bibliotek
onsdag
30. januar

kl. 13.00–14.30

Forfatter, illustratør og tegneserieskaper Anna Fiske
besøker språkkaféen på Askim bibliotek!
Anna Fiske har vunnet en rekke priser for sine bøker,
deriblant Brageprisen i 2018 .
En av bøkene hun skal presentere på språkkaféen er,
Fra t-bane til lenestol. Dette er en bildebok for voksne
og handler om en manns vei fra ensomhet til
kjærlighet.
Etter besøket er det språkkafé som vanlig.

Spørrekonkurranse
Eidsberg bibliotek
1. februar–1. mars
Kom innom på biblioteket og bli med på spørrekonkurransen. Da er du med i trekningen av billetter til
forestillingen Bukkene Bruse lager rumpebrann på
Askim kulturhus søndag 17. mars!
Konkurransen er åpen for alle, og varer fra 1. februar til
1. mars 2019.
Vinnerne vil bli kontaktet.

Ingar Johnsrud
Askim bibliotek
lørdag
2. februar

kl. 11.00

Høsten 2018 lanserte Ingar Johnsrud sin første
barnebok Fargerne. Denne lørdagen kommer han til
oss og forteller om boka.
Etter bokpresentasjonen blir det verksted hvor vi lager
bokmerker sammen med Tone på biblioteket.
Passer for barn fra 6 år.

Hanne Kristin Rohde
Hobøl bibliotek
mandag
4. februar

kl. 19.00

Hanne Kristin Rohde er jurist og forfatter, har jobbet i
politiet i mange år og er kjent fra TV2-programmet
Åsted Norge. I mer enn 10 år var hun toppleder i Oslopolitiet.
I 2014 skrev hun sin første krimboka om Wilma Lind.
Samme år sa hun opp stillingen i Oslopolitiet for å
holde foredrag og skrive bøker.
Kveldens foredrag har tittelen: Fra politi til krim.

Foto: Jeton Kacaniku

Spanskesyken
Trøgstad bibliotek
tirsdag
5. februar

kl. 18.00–20.00

Kommuneoverlege i Trøgstad, Barbro Kvaal, holder
foredrag om spanskesyken, som antas å ha krevd
ca. 15 000 dødsfall i Norge i løpet av 1918 og 1919.
Spanskesyken er den verste verdensomspennende
epidemi man har hatt i moderne tid. I Norge antar man
at ca. halvparten av befolkningen ble syke som følge
av epidemien.
Foredraget vil også ha noe fokus på lokal historie rundt
spanskesyken.

Ole Halvor Fossum
Trøgstad bibliotek
lørdag
9. februar

kl. 13.00–14.00

Ole Halvor Fossum fra Båstad har utgitt barneboka
Jakta på støvelen elgen stjal med tilhørende musikk.
Velkommen til en litt annerledes og spennende
bokformidling!

Bokprat
Bibliotekarer fra Indre Østfold presenterer bøker for deg!
Det blir smakebiter av både skjønn– og faglitteratur,
noveller og dikt.
Vi serverer kaffe og te sammen med noe å bite i.
Bokprater denne våren
30. januar
18. februar
26. februar
13. mars
15. mars
15. mars
07. mai
20. mai
22. mai

Spydeberg bibliotek
Askim bibliotek
Eidsberg bibliotek
Hobøl bibliotek
Spydeberg bibliotek
Trøgstad bibliotek
Eidsberg bibliotek
Askim prestegård
Spydeberg bibliotek

kl. 9.00
kl. 19.00
kl. 19.00 samme som 18/2
kl. 9.00
kl. 9.00 samme som 13/3
kl. 11.00 samme som 13/3
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 9.00

Litterær lunsj
Tirsdag 26. februar kl. 11.30–12.30 på Café Fossum
Litteraturformidling med ansatte fra Spydeberg bibliotek.
Godt lunsjtilbud. Adresse: Stasjonsgata 13.

Micro:bitkurs
Askim bibliotek
lørdag
2., 9. og 16. mars kl. 11.30–13.00
Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse som
vil hjelpe barn og unge til å ikke bare bli brukere, men
også skapere, med teknologien som verktøy.
Vi lærer å bruke Micro:bit som er en mikrokontroller.
Kurset passer for de som har noe erfaring med Scratch
og er mellom 9 og 15 år.
Du må ha med bærbar PC.
Påmelding på biblioteket innen 20. februar.

Hva er velferdsteknologi?
Foredrag med Frode Austigard
Hva er velferdsteknologi? Hva kan det brukes til?
Hvordan kan det hjelpe meg eller mine nærmeste?
Vil velferdsteknologi gi meg en bedre alderdom?
Hvordan kan velferdsteknologi benyttes for å kunne bo
lengst mulig i egen bolig, samtidig som
brukeren opplever mestring, selvstendighet og trygghet
i hverdagen.
Spydeberg bibliotek tirsdag 5. mars kl. 19.00
Askim bibliotek mandag 11. mars kl. 19.00
Kulturtorget Mysen onsdag 20. mars kl. 11.00
Hobøl bibliotek tirsdag 26. kl. 19.00

Lysthus i Norge
Trøgstad bibliotek
tirsdag
5. mars

kl. 18.00–20.00

Kari-Marte og Tor-Harald Frøyset har sammen med
forfatter Madeleine von Essen nå skrevet bok om
Lysthus i Norge. Kari-Marte og Tor-Harald har
tilknytning til Eidsberg og er redaktørene for tidsskriftet
Norske hjem.
Lysthus er en viktig del av norsk hagehistorie og denne
boken viser utviklingen gjennom de siste 300 årene.
Foredraget er ved Kari-Marte Frøyset.
Enkel bevertning – og salg av bøker.
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Oddvar Brå – et skiløperliv
Spydeberg bibliotek (Fjellheim)
torsdag
7. mars
kl. 19.00–20.00
Vi varmer opp til skifest i Holmenkollen med en
samtale mellom Thor Gotaas og Oddvar Brå om
boken Oddvar Brå – et skiløperliv.
Arrangeres av kultur, biblioteket og bibliotekets venner.

Kvinner i Indre Østfold-politikken
Eidsberg bibliotek
torsdag
7. mars

kl. 19.00

Eidsberg kommune går over i historien uten å ha hatt en
eneste kvinnelig ordfører. De fem kommunene som nå
slår seg sammen er alle ledet av mannlige
ordførere.
1

Kvinner i samfunnsdebatten blir oftere hengt ut i
sosiale medier. Hva skal til for at kvinner velger politikk?
Hva skal til for å bli nominert i partiene?
Må kvinner bli menn for å nå opp?
Debatten er støttet av Fritt Ord og blir ledet av
Rita Sletner.

Eventyryoga
Eidsberg bibliotek
lørdag
9. mars

kl. 11.00

Bli myk og glad på en leken yogastund for barn og
foreldre!
Instruktør Gitte Ous tar utgangspunkt i eventyr, og
timen passer for barn fra 4 år.
Ta med yogamatte hvis du har.

Spilldag
Spydeberg bibliotek
lørdag
9. mars

kl. 11.00–13.00

Vi arrangerer spilldag på biblioteket! Vi fyller biblioteket
med brettspill, dataspill, sjakk og mye mer!
Det blir turneringer i FIFA og hurtigsjakk.
Ta turen innom for en hyggelig dag!
Passer for alle.

Den grønne ridder
Eidsberg bibliotek
lørdag
30. mars

kl. 12.00

I et kongerike langt, langt borte har en prinsesse
nettopp mistet sin mor. Hennes far, kongen, må gifte
seg på nytt med en dronning som har to døtre fra før.
Og som i eventyr flest er ikke stemødre til å spøke
med.
Vi ønsker både riddere og prinsesser hjertelig
velkommen til et lekende figurteater med Daniel
Sandvik og Håkon Mørland på Eidsberg bibliotek.

Foto: Ellen Midtfjord

Teskjekjerringas vårrengjøring
Trøgstad bibliotek
lørdag
30. mars

kl. 13.00–14.00

Jula er over. Men gubben er fortsatt like glømsk, og
kjerringa blir rett som det er litta som ei teskje. Hu tar jo
det meste, slik ei teskjekjerring bør – med godt humør.
Men innimellom kan selv små kjerringer få nok!
Prøysen-nostalgi; humor og ekte livsvisdom, for store
og små. Kjente og kjære sanger og historier i en lun og
tullete familieforestilling.
Med: Anneli Sollie og Bjørn Halstensen
Produsert av: Østfold kulturutvikling
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Kriminelt tett på med Jan Mehlum
Askim bibliotek
mandag
1. april

kl. 19.00

Kriminalromanen; lett underholdning, litterært prosjekt
eller kritisk blikk på virkeligheten?
Vi lader opp til påsken med sosiolog og krimforfatter,
Jan Mehlum. Han tar oss med tett på sjangeren og gir
oss dypdykk kriminalromanens plass i litteraturen.
Biblioteket byr på kaffe og noe å bite i!
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Østfold på langs på 180 minutter
Eidsberg bibliotek
tirsdag
2. april

kl. 19.00

På seks dager gikk Svein Syversen 156 kilometer
gjennom storskogen i Østfold. Gjennom ord og bilder
tar han oss med på en enestående vandring.
Turen går langs skogstier, på grusveier og ute i ville
skauen – fra Rømskog og Trøgstad i nord til søndre
Boksjø i Aremark og Halden og svenskegrensa i sør.
Svein Syversen gir oss et maratonforedrag på 180
minutter om sine opplevelser og erfaringer.

Påskeeggjakten
Fortellerstund med påskeharen!
Høytiden er like om hjørnet og vi trenger all hjelp vi kan
få til å finne eggene.
Alle barn fra 3 år inviteres derfor til fortellerstund,
underholdning og skjokoladeeggjakt i biblioteket!
Varighet: 45 minutter.
Gi beskjed om eventuelle allergier.
Spydeberg bibliotek onsdag 3. april kl. 10.00
Askim bibliotek torsdag 4. april kl. 10.00
Trøgstad bibliotek fredag 5. april kl. 10.00
Hobøl bibliotek fredag 5. april kl. 12.00

Vårkonsert med kulturskolen
Spydeberg bibliotek
mandag
8. april

kl. 19.00

Velkommen til vårlig klang i biblioteket.
Elever fra kulturskolen i Askim, Spydeberg og Hobøl
spiller.

Marta Breen: F-ordet
Eidsberg bibliotek
tirsdag
9. april

kl. 19.00

«Kvinner er ingen ny oppfinnelse. Det kan bare virke
sånn i blant»
I dette underholdende foredraget guider forfatter og
spaltist Marta Breen deg gjennom feminismens
Historie. Fra det første kvinnesaksmøtet i historien til
#metoo, fra suffragettene til 1970-åras abortkamp.
Hun snakker også om behovet for feminisme i vår tid
og viser eksempler på hvordan medier og
populærkultur ofte framstiller kvinner og menn på
stereotypt vis.
Foredraget er støttet av Fritt Ord.

Foto: Maria Gossè

Verdens bokdag 23. april
Amnesti for gebyrer
tirsdag
23. april
Har du glemt å levere bøkene du lånte på biblioteket
tilbake i tide? Har du ubetalt purregebyr?
På verdens bokdag gir bibliotekene i Indre Østfold
gebyr-amnesti! Så rett ryggen, ta med deg boka og
henvend deg i skranken – så fikser vi resten!
I 1995 valgte FN 23. april som Verdens bokdag.
Datoen 23. april er valgt fordi det var den dagen i 1616
at Miguel de Cervantes og William Shakespeare døde.

Foto: Maria Gossè

Mini-kurs i slektsforskning
Hobøl bibliotek
tirsdag
30. april

kl. 19.00

Slektsgransking er en populær hobby og stadig flere
kilder finnes gratis tilgjengelig på internett.
Men hvordan finne frem i den digitale jungelen?
Med hovedvekt på kildene i Digitalarkivet vil
Marius Hellerud fra Trøgstad bibliotek i dette foredraget
komme med gode råd og tips på veien.

Sommerles 2019
Årets store lesekampanje for barn!
I fjor var over hundre tusen barn med på Sommerles i
Norge, og det ble delt ut nesten hundre tusen premier!
I Indre Østfold var også Sommerles en suksess med
rekordhøy deltakelse.
Blir du med på Sommerles 2019?
Sommerles er en digital lesekampanje for 1.–7. trinn.
Du kan registrere bøker du leser, samle poeng, få kule
premier og lesetips.
Sommerles 2019 starter 1. juni og varer ut august.

Smaafolkfestivalen 2019
lørdag

1. juni

Smaafolkfestivalen er en dag med underholdning og
aktiviteter for barn og småbarnsfamilier i Askim
sentrum.
I Byrommet har vi en scene med variert underholdning
og her treffer du også biblioteket.
Bli med på aktiviteter og moro!

Bokloppemarked
Gjør et kupp!
Spydeberg bibliotek
I forbindelse med Innbyggerdagen 18. mai ved
Tebo-senteret selger vi boklopper på vår stand der,
og har samtidig et større utvalg med boklopper i
biblioteket hele uken.
Salget varer fra 18. til 23. mai.
Eidsberg bibliotek
Eidsberg bibliotek har ryddet i hyllene. Du får anledning
til å sikre deg en god bok til en rimelig pris.
Salget varer fra 3. og 14. juni!

Illustrasjon: Lilly Ekrem

Boken kommer
Hjem til deg!
Boken kommer er et tilbud til eldre og til personer som
av ulike årsaker ikke kan komme seg på biblioteket.
Fortell oss hva du ønsker å låne, og vi vil komme på
besøk ca. én gang i måneden, eller etter avtale.
Biblioteket kan tilby både skjønn– og faglitteratur,
lydbøker, storskrift-bøker, filmer og tidsskrifter.
Dette tilbudet får du hos Hobøl, Askim, Trøgstad og
Spydeberg bibliotek (i samarbeid med
Frivilligsentralen).

Illustrasjon: Lilly Ekrem

GLADNYHET
DATAHJELP FOR VETTSKREMTE
FORTSETTER i 2019!!!

NAV, biblioteket og Servicetorget i Askim har gitt
datahjelp til innbyggere gjennom hele 2018. Prosjektet
har fått tildelt midler fra KMD til å fortsette med dette i
2019!
Gjengen i Datahjelp for vettskremte jobber med å
videreutvikle tilbudet. Mer informasjon om programmet
kommer på nyåret.
Vi tilbyr datahjelp til de som vil komme i gang med
data!

Meråpent bibliotek
Askim, Trøgstad og Spydeberg bibliotek
Rekker du ikke innom biblioteket i åpningstiden,
minner vi om at Askim, Trøgstad og Spydeberg
bibliotek tilbyr meråpent bibliotek. Der kan du låse deg
inn utenom bemannet åpningstid.
Kontakt ditt lokale bibliotek for mer informasjon.

Kjenner du Filmbib?

Har du prøvd strømmetjenesten Filmbib?
Denne gir deg tilgang til en stor samling norske
dokumentarer og kortfilmer helt gratis!
Alt du behøver å gjøre er å logge deg inn med ditt
nasjonale lånekort og personlige PIN-kode på
https://filmbib.vod2u.com/login.
Mangler du nasjonalt lånekort eller lurer på noe om
tjenesten, hjelper vi deg gjerne på biblioteket.

Åpningstider
Askim bibliotek
mandag 10.00–16.00
tirsdag 10.00–16.00
onsdag 10.00–16.00
torsdag 10.00–19.00
fredag 10.00–16.00
lørdag 10.00–14.00

Eidsberg bibliotek
mandag 12.00–15.00
tirsdag 10.00–19.00
onsdag 10.00–15.00
torsdag 10.00–19.00
fredag 10.00–15.00
lørdag 10.00–14.00

Meråpent bibliotek 06.00–22.00

Spydeberg bibliotek
mandag 12.00–16.00
tirsdag 12.00–19.00
onsdag 10.00–16.00
torsdag 12.00–19.00
fredag stengt
lørdag 10.00–14.00

Hobøl bibliotek
mandag 10.00–16.00
tirsdag 12.00–19.00
onsdag 10.00–16.00
torsdag 10.00–16.00
fredag stengt
lørdag 11.00–14.00

Meråpent bibliotek 06.00–22.00

Trøgstad bibliotek
mandag 11.00–15.00
tirsdag 11.00–19.00
onsdag 11.00–15.00
torsdag 11.00–19.00
fredag 11.00–15.00
lørdag 11.00–14.00
Meråpent bibliotek 07.00–23.00
Selvbetjent (åpent for alle)
fra 09.00–11.00 mandag-fredag.

Egne åpningstider for sommer
og høytider.

