HØSTENS
OPPLEVELSER
2018

TAAS
T H OR GO

ODDVARRÅ
B
E T S K IL Ø

P E R L IV

VELKOMMEN!

PROGRAMOVERSIKT – HØSTEN 2018

AUGUST
Lørdag 25.		

kl. 11.00

EndeligLørdag

Mandag 27.

kl. 13.00

Strikkekafé

Tirsdag 28.		
kl. 11.00
BokSnakk
					Larvik bibliotek
Torsdag 30.
kl. 11.00
BokSnakk
					Stavern bibliotek

SEPTEMBER
Torsdag 6. 		
kl. 19.00
Anne Sverdrup-Thygeson:
					Insektenes planet
Tirsdag 11.		
kl. 19.00
					

Eva Bratholm og
Joar Hoel Larsen: 1968

Lørdag 15. 		
kl. 14.00
					

Familieforestilling:
Karius og Baktus

Onsdag 19.		

Konsert: Mandarinsaft

kl. 11.00

Tirsdag 25.		
kl. 11.00
BokSnakk
					Larvik bibliotek
Torsdag 27.
kl. 11.00
BokSnakk
					Stavern bibliotek
Torsdag 27.		
kl. 19.00
					

Alf Kjetil Walgermo:
Røff guide til Bibelen

Strikkekafé hver mandag kl. 13.00 – 14.30
EndeligLørdag alle lørdager fra kl. 11.00 – 13.30 (ikke 15.)
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står for layout og annonsesalg

OKTOBER
Mandag 8.		

kl. 19.00

Kristin Flood: Stillhet – en ressurs

Lørdag 13. 		
kl. 14.00
Familieforestilling:
					Tutomaten
Onsdag 17. 		
kl. 19.00
					

Jørn Bue Olsen:
I min fars fotspor

Lørdag 20.		
kl. 14.00
					

Lyrisk lørdag:
Amund S Karlsen - Hans Børli

Tirsdag 23.
kl. 19.00
					

Henrik H. Svendsen:
Stein på stein

Torsdag 25.
kl. 11.00
BokSnakk
					Stavern bibliotek
Tirsdag 30.

kl. 11.00

BokSnakk Larvik bibliotek

Strikkekafé hver mandag kl. 13.00 – 14.30
EndeligLørdag alle lørdager fra kl. 11.00 – 13.30 (ikke 13.)

NOVEMBER
Mandag 12.		

kl. 19.00

Thor Gotaas og Oddvar Brå: Et skiløperliv

Tirsdag 20.
kl. 19.00
Asbjørn Bakke og Hans Fredrik Jacobsen:
					Erik Bye
Tirsdag 27.		
kl. 11.00
BokSnakk
					Larvik bibliotek
Torsdag 29.
kl. 11.00
BokSnakk
					Stavern bibliotek
Torsdag 29.
kl. 19.00
					

Biblioteket presenterer årets bøker og
Jo Straube: Det norske biblioteket

Strikkekafé hver mandag kl. 13.00 – 14.30 t.o.m. 16. desember
EndeligLørdag alle lørdager fra kl. 11.00 – 13.30

DESEMBER
Strikkekafé hver mandag kl. 13.00 – 14.30
EndeligLørdag alle lørdager fra kl. 11.00 – 13.30

Med forbehold om programendringer.

Full oversikt og
oppdatert informasjon
over tjenester og
arrangementer finner
du på
www.larbib.no
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MED HJERTE FOR BARN OG UNGE
Vi er ikke et hvilket som helst bibliotek.
Vi er Larvik bibliotek, et bibliotek
som leverer tjenester med hjerte. Vi
er nysgjerrige, rause og ærlige. Vi er
NÆR, akkurat som vår eier Larvik
kommune.
Denne høsten ønsker vi å være NÆR
barn og unge, og har lagt inn en ekstra
satsning på denne gruppen i programmet.
Ikke bare på biblioteket i Larvik, men
også i våre avdelinger i Lardal og
Stavern.
På side 20 i programmet finner du
informasjon om aktivitetene i Lardal.
Jeg vil benytte anledningen til å takke
Nasjonalbiblioteket og Sparebankstiftelsen DNB for deres tilskudd til
tekniske hjelpemidler og arenautvikling i avdelingen. Deres støtte
har vært enormt viktig.
På hovedbiblioteket fortsetter vi
suksessen #EndeligLørdag. I høst
har vi lagt til perling og Halloween
verksted med masker og lykter.
I oktober får vi besøk av Larvik
sjakklubb som vil lære bort tips og
triks.
Avdeling Stavern vil også ha aktiviteter
denne høsten. Månedlig BokSnakk for
voksne, hvor du kan få anbefalt nye
godbiter og gamle skatter fra hyllene,
og #EndeligLørdag med blant annet
fargelegging og brettspill.
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Alle disse aktivitetene er gratis og
åpne for alle. Velkommen!
Men, vi har ikke glemt de voksne helt!
Høsten betyr Litteraturuke og i uke
45 fylles bibliotekene i Vestfold med
forfattermøter og gode historier.
Og – 12. november kommer selveste
Oddvar Brå som skal snakke med
Thor Gotaas om livet som skiløper.
Dette, og mye mer, kan du oppleve hos
oss høsten 2018. Velkommen til en ny
og spennende høst på Larvik bibliotek!
Følg med i våre kanaler for oppdatert
informasjon.
Jeg håper vi sees.
Vibeke Høeg Næss
Konstituert biblioteksjef

Strikkekafé

Vil du lære å strikke? Vi hjelper deg
gjerne i gang, og kan lære deg hvordan
du strikker sokker, votter eller enkle
mønstre.
Eller liker du å strikke og har lyst på
selskap? Ta med strikketøyet og kom!
Kaffeservering.
Alle mandager fra kl. 13.00 – 14.30.
Oppstart mandag 27. august.
Gratis.

Hvis du ønsker å være frivillig,
ta kontakt med Larvik bibliotek:
epost: larbib@larbib.no eller
telefon: 33 17 10 50
Kontaktperson: Kine Gokstad

Litteraturformidling

Litteraturformidling er en av bibliotekets
kjerneoppgaver. Bibliotekene i Larvik
kommune driver aktiv litteraturformidling på alle arenaer; i biblioteket,
i lokalavisen ØP, på sosiale medier
(Instagram og Facebook) og ute i
foreninger, barnehager og skoler.

Vi tilbyr:
Eventyrtimer
BokSnakk

Ønsker du tips til hva du skal lese? Kom
på BokSnakk og hør oss anbefale nye
godbiter, glemte skatter fra hyllene,
gamle eller nye favoritter.
Siste tirsdagen i måneden (Larvik
bibliotek) og siste torsdagen i måneden
(Stavern bibliotek) presenterer noen av
bibliotekets litteraturformidlere et utvalg
bøker vi synes fortjener oppmerksomhet .
Vi serverer kaffe/te.
Velkommen til BokSnakk i Larvik
følgende tirsdager kl. 11.00: 28. august,
25. september, 30. oktober og 27. november
Velkommen til BokSnakk i Stavern
følgende torsdager kl. 11.00: 30. august,
27. september, 25. oktober, 29. november.

Språkkafé

Språkkafeen er et tilbud til dem som
snakker lite norsk, og som ønsker å bli
bedre. Vi serverer kaffe/te og har en
hyggelig og uformell samtale.

Vi tilbyr eventyrtimer til barnehagegrupper, enten i biblioteket eller vi
kommer ut til barnehagen.
Ta kontakt med barneavdelingen
på epost: barn@larbib.no eller
telefon: 33 17 10 50.
Kontaktperson: Helga Frengstad

Bokprat om barne- og
ungdomslitteratur

Vi kommer gjerne ut på skolene, på
foreldremøter eller personalmøter og
forteller om de gode barnebøkene.
Ta kontakt med barneavdelingen
på epost: barn@larbib.no eller
telefon: 33 17 10 50.
Kontaktperson: Susanne Bolstad

Bokprat for voksne

Ønsker foreningen din bokprat om
f.eks. årets nye bøker eller generelle
anbefalinger av god litteratur og tips
til lesing.
Ta kontakt med biblioteket på epost:
larbib@larbib.no eller telefon: 33 17 10 50.
Kontaktperson: Benedikte Gjone

Onsdager kl. 13.15 – 14.15.
Oppstart 5. september.
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VOKSENARRANGEMENT

Foto: Anne Sverdrup-Thygeson (c) Sturlason

INSEKTENES PLANET

v/Anne Sverdrup-Thygeson

Visste du at bananfluer har vært medvirkende i hele 6 Nobelpriser i medisin,
at kakerlakker kan redde mennesker i
sammenraste hus, biller kan hjelpe oss
å bryte ned plast og maur kan gi oss ny
antibiotika?
Det er flere insekter på kloden enn det er
sandkorn på all verdens strender. De aller
fleste av dem plager oss aldri – tvert imot
er vi helt avhengig av dem.

Hun har forsket på insekter i mange år
og i kveld tar hun oss med på en reise inn
i småkrypenes bisarre og fascinerende
verden. En verden som har langt flere
møtepunkter med vår menneskeverden
enn du aner. Hun vil fortelle om hvorfor
insekter er så gøyale og fascinerende, og
hvorfor vi alle bør lære oss å elske dem.

I boka «Insektenes planet» forteller
professor Anne Sverdrup-Thygeson
hvorfor vi ikke kan leve uten småkrypene.

TORSDAG 6. SEPTEMBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,6

Foto: Sturlason

1968

v/Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen
Året er 1968. Vietnamkrigen og Biafra.
Invasjonen av Tjekkoslovakia.
I Paris bygde studentene barrikader i
gatene, mens Baader-Meinhof grep til
våpen i Tyskland. Studentopprøret og
borgerrettighetsbevegelsen dominerte
nyhetsbildet.

50 år etter tar journalistene og forfatterne
Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen oss
med tilbake til året som forandret
historien.

Det var hippietid og flower-power.
Harald fikk sin Sonja og Onassis sin
Jackie. Beatles i India og Black Power på
seierspallen i Mexico. Martin Luther King
og Robert F. Kennedy blir drept.

TORSDAG 11. SEPTEMBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,7

Foto: Agnete Brun

RØFF GUIDE TIL BIBELEN

v/Alf Kjetil Walgermo

Bibelen er verdens viktigste og mest
solgte bok. Men vet vi egentlig hva som
står i den?
Alf Kjetil Walgermo, forfatter og
kulturredaktør i Vårt Land, har skrevet
Røff guide til Bibelen, en kunnskapsrik
og lett tilgjengelig guide til Det gamle
og Det nye testamentet. Han vil snakke
både for dem som trenger å friske opp
bibelkunnskapene sine fra barndommen,
for dem som leser i den jevnlig, og for
dem som aldri har åpnet en bibel.
Røff guide til Bibelen
har fått glimrende
kritikker i alt fra VG
til Morgenbladet.

TORSDAG 27. SEPTEMBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,8

Foto: Nina Rangøy

STILLHET - EN RESSURS

v/Kristin Flood

Stillhet er i ferd med å bli en luksus for
dagens aktive, særlig urbane mennesker.
Stadig flere lider av stress og uro, som gir
seg utslag i ulike fysiske og psykiske lidelser.
Tidsklemma tvinger fram et stadig større
behov for å koble av og koble ut.
Mange mennesker lengter etter et rom
der de kan hvile og lade opp «batteriene»,
men vet ikke hvor eller hvordan de kan
finne det.
Forfatter Kristin Flood inviterer oss i dette foredraget med på en oppdagelsesreise,
fra en ytre stillhet i naturen til et indre
rom der stillheten får en ny dimensjon.

MANDAG 8. OKTOBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,-         

Foto: Fønix forlag

I MIN FARS FORSPOR – ukjente historier om Milorg.
2. verdenskrig sett fra Larvik v/Jørn Bue Olsen
Den 7. mai 1945 glemte Rolf J. Olsen fra
Larvik aldri. To måneder tidligere skyter
han seg ut av Gestapos rassia på meldestedet på Frogner i Oslo. Men han blir
skadet under flukt og tatt.

Dette er historien om Milorg- og
Lingemannen Rolf J. Olsen fra Larvik
og andre Larvikfolks krigsinnsats.

Med gipset bein til opp under armene lå
han på sykestua på Grini. Nå mente den
fryktede Gestaposjefen i Oslo, Sturmbandführer Siegfried Fehmer, at Rolf
var frisk nok til et grundig forhør. Men
Rolf var taus. Rasende, og med hårdotter
i hendene, forkynner Fehmer: «Du skal
henrettes den 9. mai…»

ONSDAG 17. OKTOBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,9

Foto: Privat

Lyrisk lørdag: HANS BØRLI
v/Amund Sigurdssønn Karlsen

I 2018 er det 100 år siden den folkekjære
dikteren Hans Børli ble født - og det
må markeres! Børli, som ofte ble kalt
”skogens dikter”, hadde en stor litterær
produksjon bak seg, blant annet 22 diktsamlinger, fortellinger, skuespill, noveller
og aforismer. Flere dikt er oversatt til en
rekke språk. Børli mottok også mange
litterære priser for tekster han skrev og
flere dikt er tonesatt av ulike musikere.

De siste årene har han jobbet mye med
lyrikkformidling og har laget en rekke
forestillinger basert på tekstene til
flere markante forfattere. Ved en rekke
anledninger har han vært knyttet til Det
Norske Teatret med sine lyrikkprogram.
Enkel servering.

Amund Sigurdssøn Karlsen er oppvokst
i Tveidalen utenfor Larvik. Han jobber
som skuespiller i Oslo og har erfaring fra
flere teaterproduksjoner, spillefilm, NRK
Radioteatret og flere TV-produksjoner.

LØRDAG 20. OKTOBER KL. 14.00
BILLETT KR 100,10

Foto: Aschehoug

STEIN PÅ STEIN

v/Henrik H. Svendsen
Jorden for 252 millioner år siden:
En planet i krise. Enorme vulkanutbrudd.
Dyr og planter som bukker under, et
ødelagt ozonlag og et surt og livløst hav.
Slik har det vært her. På jorden. Før oss.
Og hvordan vet vi det?

Foto: Litteraturuka i Vestfold

LITTERATURUKA I
VESTFOLD
En uke fylt med spennende forfattermøter over hele Vestfold!
Følg med på nettsiden, facebook og
instagram for mer informasjon.

Forfatter og forsker Henrik H. Svensen
åpner opp dørene til akademia og forteller
om hvordan forskningen på den største
masseutryddelsen blir til. Han skildrer
erfaringer fra feltarbeid verden over, om
møter med stein og om møter med folk.
Hva kan egentlig steinene fortelle oss?
Betyr det noe? Og ikke minst, hva er det
som driver unge forskere til å holde på
i år etter år, selv når følelsen av faglig
utilstrekkelighet trenger seg på og de
midlertidige stillingene gjør at plan B
aldri kan slippes helt.
.

TIRSDAG 23. OKTOBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,-

UKE 45
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SAFT & BRUS
KASSESALG
Velkommen til
en handel på
gamlemåten
UTKJØRING:
RING 33183212

JunoLarvik
JunoLarvik
www.junoshop.info
junoshop@junoshop.info
Bugges gate 2, Torstrand

–

Larvik og Sandefjord
lokallag
Human-Etisk Forbund er en livssynsnøytral organisasjon som jobber for
å styrke menneskeverdet, likestilling og toleranse.
Er du nygjerrig på oss, eller ønsker å bli medlem? Mer informasjon finner du
på våre nettsider human.no og på Facebook: Human-Etisk Forbund Vestfold.
Vi har også eget sangkor, HumLa, som bringer kultur og glede, og skaper
stemning på humanistiske seremonier.
Det vil være egne bokpakker fra Humanist Forlag på biblioteket i Larvik og
Sandefjord i forbindelse med HumUka siste uka i september.
Velkommen til Larvik og Sandefjord lokallag, e-post: heflarviksandefjord@gmail.com

Vi tilbyr gode løsninger på design, trykk og web.
Rask levering. Høy kvalitet. Riktig pris.
T. 33 50 93 30 | post@broreklame.no | Stensarmen 4, Tønsberg | www.broreklame.no
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Foto: Gyldendal

ODDVAR BRÅ.
ET SKILØPERLIV

v/Thor Gotaas og Oddvar Brå
Boka om Oddvar Brå kommer ut på
Gyldendal forlag i oktober 2018. Han er
en folkekjær skiløper som gikk på ski
inn i folkesjela.
Forfatter Thor Gotaas møter Brå til
samtale om et skiløperliv og tilbakeblikk
på en lang karriere.
Publikum oppfordres til å møte opp i
god tid før arrangementstart. Det blir
boksalg, og Brå og Gotaas vil signere
bøker. De slår gjerne av en prat med
publikum i forkant av arrangementet og
det vil bli satt av rikelig med tid til
spørsmål fra salen etter arrangementet.

MANDAG 12. NOVEMBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,-

Foto: Aschehoug

ERIK BYE - NORGE PÅ TO BEIN

v/Asbjørn Bakke og
musiker Hans Frederik Jacobsen

Hvem var denne mannen som hadde
hele landet i sin favn i 40 år? Asbjørn
Bakke forteller i ord og bilder om
et spektakulært og høy-energisk liv.
Hans Fredrik Jacobsen, som spilte med
Erik Bye og skrev flere av hans melodier,
synger hans sanger.
Bakke brukte syv år på å skrive biografien
om TV-personligheten, artisten, dikteren,
aktivisten og livskunstneren Erik Bye.
Biografien fikk terningkast 6 av flere
riksdekkende aviser.

TIRSDAG 20. NOVEMBER KL. 19.00
BILLETT KR 100,13

Foto: Jo Straube

Foto: Jo Straube

SESONGFINALE!
Biblioteket presenterer årets bøker/Jo Straube med en
ærlig og kjærlig dokumentasjon av folkebiblioteket
Da Jo Straube ble født hadde Norge 1395
folkebibliotek. I dag er antallet halvert.
Fotografen har siden 2013 kjørt tusenvis
av kilometer og besøkt over 200 bibliotek
her i landet.
Straube har portrettert bibliotekarer og
brukere, bygninger og innemiljø med
kjærlighet, humor og alvor. På sitt
særegne vis har han fanget hele Norge
gjennom kameralinsa.

Dette er en usminket kjærlighetserklæring til det norske biblioteket.
Jo Straube (f. 1983) har bakgrunn som
fotojournalist og har siden 2010 frilanset
for aviser og magasiner i inn- og utland,
høstet priser og hatt flere utstillinger.
Hele programmet for denne kvelden er
ikke lagt. Følg med!

Reisen fra bibliotek til bibliotek har gjort
det tydelig for Straube at det er langt
mellom festtaler om biblioteket til
hverdagen på et lite bibliotek i
Utkant-Norge, men også hva ildsjeler
kan utrette og bety for andre mennesker
og hele småsamfunn.

TORSDAG 29. NOVEMBER KL. 19.00
GRATIS
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BARNEARRANGEMENT

Foto: Margareth Wiik

Familieforestilling Ask Scenekunst:
KARIUS OG BAKTUS
“Du må huske å pusse tennene dine, Jens”
De to morsomme og rampete tanntrollene Karius og Baktus lever sine
glade dager i tennene til gutten Jens.
Jens pusser aldri tennene sine og spiser
bare loff med sirup på - favorittretten
til Karius og Baktus! En dag får de i
midlertidig smake på en annen
virkelighet, da Jens får tannverk og må
dra til tannlegen for å bore i hullene sine.

Forestillingen passer for både
små og store barn fra 2-100 år
ASK SceneKunst er et etablert
teaterkompani bestående av
manusforfattere og profesjonelle
scenekunstnere.

ASK Scenekunst turnerer Østlandet
rundt med den folkekjære fortellingen
om de to tanntrollene Karius & Baktus.
Med Thorbjørn Egner sin velkjente
fortelling, og med originalmusikk av
Christian Hartmann, får både barn og
voksne stemme i, og synge med til de
kjente og kjære melodiene.

LØRDAG 15. SEPTEMBER KL. 14.00
BILLETT KR 50,15

Foto: Ole A. Ekker

MANDARINSAFT
Mandarinsaft kommer til Larvik med en
helt ny konsert, hvor vi blir kjent med et
musikalsk univers av fantasi og lek. Med
sanger hentet fra bandets ferske plate, kan
du drømme deg tilbake til dinosaurenes tid,
bli med på sykkeltur i sola eller fly i vinden
med en paraply.
Bandet består av Bendik Ulla og
Even Moen Jenssen

ONSDAG 19. SEPTEMBER KL.11.00
BILLETT KR 40,16

HØSTFERIEN PÅ BIBLIOTEKET
Vi har bøker, brettspill, fargestifter, PlayStation og film.
Ta turen til biblioteket i høstferien da vel!
Det blir filmpåBiblo flere ganger i løpet av høstferien.
Følg med på nettsiden, Facebook og Instagram for mer
informasjon.

MANDAG 1. SEPTEMBER – LØRDAG 6. SEPTEMBER
17

Foto: Mads Nygård

FAMILIEFORESTILLING:
Teater Joker: Tutomaten
Tutomaten er historien om kompisene
Reven og Grisungen. De har hørt om en
maskin som sier ”tut tut” hvis man putter
inn ei tomflaske.

I historien møter vi også Dåsemiklene,
Kråka, Kua og Fjompenissen Papp, og
alle har en klar formening om denne
oppfinnelsen.

En sånn maskin vil de også bygge, men
den skal være til fulle flasker som de kan
drikke opp etterpå. I tillegg til brus vil de
også ha andre søtsaker.

Tutomaten er en herlig fortelling om
vennskap, oppfinnsomhet og ukuelig
optimisme.

De lager derfor både sjokoladeskuff,
tyggisklaff og kakefat på Tutomaten.
Så er det bare å vente.

Tutomaten er en dukkeforestilling av
Teater Joker, basert på boka av
Bjørn F. Rørvik.
Passer for barn fra 3 til 9 år.

LØRDAG 13. OKTOBER KL. 14.00
BILLETT KR 50,18

EndeligLørdag
EndeligLørdag er et gratis tilbud til barn,
unge og familier som ønsker en hyggelig
aktivitet på lørdag formiddag.
Fra slutten av august til desember kan
du komme på biblioteket kl. 11.00 og lære
noe nytt, se en film eller kose deg med en
aktivitet sammen med andre.

AUGUST

Lørdag 25. kl. 11.00

SEPTEMBER

Lørdag 1.			
kl. 11.00
Lørdag 8.			
kl. 11.00
Lørdag 15.		
kl. 14.00
Lørdag 22.		
kl. 11.00
Lørdag 29.		
kl. 11.00
				

OKTOBER

Lørdag 6.			
kl. 11.00
Lørdag 13.		
kl. 14.00
Lørdag 20.		
kl. 11.00
				
Lørdag 27. 		
kl. 11.00

NOVEMBER
Lørdag 3.			
Lørdag 10.		
Lørdag 17.		
Lørdag 24.		

DESEMBER
Lørdag 1.			
Lørdag 8.			
Lørdag 15. 		
Lørdag 22.		

filmpåBiblo
Perling
Fargelegging
Familieforestilling: Karius og Baktus
filmpåBiblo
Lær å lage bestemor-ruter med
hekleentusiast Hanne Nyquist
filmpåBiblo
Familieforestilling: Tutomaten
Kom og lær sjakk med Bjarte Engeset
(Larvik sjakklubb)
Vi lager masker og lykter

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Fargelegging
Perling
filmpåBiblo
Evt. juleforestilling

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Evt. juleforestilling
Juleverksted
filmpåBiblo
filmpåBiblo

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET
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LARVIK BIBLIOTEK – AVDELING LARDAL
Høsten 2018 satser Lardal på aktiviteter
for barn og unge. Her er en oversikt over
hva du kan oppleve fremover. Følg med
på hjemmesiden og Lardals Facebookside
for mer detaljer eller stikk innom oss.
Velkommen!

Åpningstider
Lardal
Ubemannet:
Alle dager 06-22
Bemannet:
Mandag 10-15
Torsdag 16-19

HØSTEN 2018
Etter skoletid

Litteraturuka

Hver torsdag etter skolen kan du komme
innom biblioteket og bli med på en gratis
og åpen aktivitet for alle. Følg med i våre
kanaler for mer informasjon.
Oppstart 6. september.

Kommer som alltid i uke 45. Følg med!

Høsteferie på biblioteket

Velkommen!

Det blir «filmpåBiblo» flere ganger denne
uka.

BokSnakk
Få inspirasjon til nye leseopplevelser fra
bibliotekets gode formidlere. Meld dere på.
Oktober: Årets bøker – noen litterære
høydepunkter fra 2018.
November: BokSnakk – hør oss
anbefale nye godbiter og glemte skatter
fra hyllene.
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Workshops
Vi planlegger flere spennende workshops. Følg med på vår Facebookside.

LARVIK BIBLIOTEK – AVDELING STAVERN
Høsten 2018 starter vi opp med månedlig
BokSnakk for voksne i Stavern. Her kan
du få inspirasjon til nye leseopplevelser
fra bibliotekets formidlere.

Åpningstider Stavern

Ubemannet:
Alle dager 06-22
Bemannet: Mandag,
onsdag, fredag 11-16
Tirsdag, torsdag 13-19
Lørdag: 11-14

Hør oss anbefale nye, gode bøker eller
glemte skatter fra hyllene. Siste torsdag
i måneden kl. 11.00.

PRAKTISK INFO
Billetter til arrangementer

WIFI

Billetter til arrangementene kan kjøpes
på Larvik bibliotek – kort eller kontant
betaling.

Det er gratis trådløst nettverk på hele
biblioteket.

Billetter kan holdes av over skranken
eller ved å ta kontakt:

Parkering

Telefon: 33 17 10 50
Epost: larbib@larbib.no
Facebook: Send oss en direktemelding

Det er fire timer gratis parkering på oversiden av biblioteket, ca. 50 plasser. Ved
inngangen er det gratis parkering en halv
time og handicap-parkering.

Kjøpte billetter refunderes ikke med
mindre arrangementet avlyses.
Begrenset antall billetter.

Lån av lokale
Etter avtale med biblioteket kan
bibliotekets underetasje og deler av
hovedetasjen lånes av lag og foreninger til
egne arrangement (innenfor bibliotekets
åpningstid).
Ta kontakt med biblioteket på telefon:
33 17 10 50 eller epost: larbib@larbib.no
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Hva ville vært
tittelen på
boken om
ditt liv?

Selvhjelp handler om å ta tak i livet.
Særlig de kapitlene som ikke er skrevet ennå.
Selvhjelpsgrupper virker. Det er et sted der mennesker
møtes for å jobbe med problemene sine, dele erfaringer og
utforske muligheter. Det handler ikke alltid om å bli kvitt
problemene, men om å finne nye måter å håndtere dem på
for å komme videre. Erfaringene er din viktigste kunnskap.

Det gjør vondt å ta tak i vanskelige ting, og ofte utsetter vi det.
Men for å få til endring er det helt nødvendig – og det nytter.
Fellesskapet i selvhjelpsgruppa gjør det lettere, og kunnskapen
kan du bruke også utenfor gruppa.
Selvhjelp er gratis, men det koster vilje og krefter.
Våre distriktskontorer kan fortelle deg hvordan du
kommer i gang. Selvhjelp Norge er et kompetansesenter
for selvorganisert selvhjelp, finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt: annegrete@selvhjelp.no, mobil 48 35 60 38.
www.selvhjelp.no

Etabl. 1899
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Y5. | Sami Kallio | hansk.se

Vi tilbyr gode løsninger på design, trykk og web.
Rask levering. Høy kvalitet. Riktig pris.

BRO reklame AS | T. 33 50 93 30 | post@broreklame.no |Stensarmen 4, Tønsberg | www.broreklame.no
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Foto: Mesh – Torbjørn Sørby

Følg oss på Facebook
og Instagram

Larvik bibliotek
Nansetgata 29, 3256 Larvik
Tlf. 33 17 10 50 / e-post: larbib@larbib.no
www.larbib
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ÅPNINGSTIDER LARVIK

ÅPNINGSTIDER STAVERN

ÅPNINGSTIDER LARDAL

Ubemannet 08.00-09.00
Mandag-torsdag: 08.00-20.00
Fredag: 08.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00

Ubemannet: 06.00-22.00
Bemannet åpningstid:
Mandag, onsdag og fredag: 11.00-16.00
Tirsdag og torsdag: 13.00-19.00
Lørdag: 11.00-14.00
Tlf: 33 1 7 10 60

Ubemannet: 06.00-22.00
Bemannet åpningstid:
Mandag 10.00-15.00
Torsdag 16.00-19.00
Tlf: 33 17 10 54

