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AUGUST Arrangement

SOMMERLESAVSLUTNING MED NORA DÅSNES
Lørdag 11. september kl. 11.30 i Høveln, Dampsaga kulturhus

Årets Sommerles har knust alle sommerlesrekorder. Dette må vi
feire! Forfatter og illustratør Nora Dåsnes kommer. Det er hun som
har laga tegneserieromanene "Ti kniver i hjertet" og "Ubesvart
anrop". Alle sommerlesere som deltar på avslutningen er med i
trekningen av kule premier! 
Gratisbillett bestilles på Hoopla. Se mer info på side 4. 
Foto: Oda Berby

ÅPNING AV LESEKIOSKEN
Mandag 30. august kl. 16.00 utenfor Samfunnshuset

Steinkjer får endelig sin egen Lesekiosk! Få med deg den offisielle
åpningen med ordføreren og biblioteksjefen. Kulturskolen står for
underholdning. Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt
i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker for å
gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig.
Billett ikke nødvendig. Drop-in.
Foto: canva.com

SEPTEMBER Arrangement, Hovedbiblioteket

FORFATTERMØTE: FARTEIN HORGAR
Onsdag 15. september kl. 19.00, Hovedbiblioteket

Fartein Horgar har skrevet en fembinds romanserie om norsk-dansk
kolonihistorie i Karibia. Romanserien ble avsluttet med boka "Svart
babel" som utkom i år. Opplev Horgars foredrag med illustrasjoner
og mandolinmusikk! Boksalg og signering etter foredraget.
Gratisbillett bestilles på Hoopla. Se mer info på side 4.
Foto: Trine Melhuus



OKTOBER Arrangement, Avdeling Malm

"SKJÆRP DÆ" PÅ AVDELING MALM
Onsdag 06. oktober kl. 19.00, Avdeling Malm

Den nordnorske forfatterdivaen Astri Hansen Juvik møter
trønderrockeren Terje Tranaas på scenen. Knakende gode
livsfilosofiske tekster mikses med musikk komponert spesielt for
anledningen. 
Pris kr. 220,- Billetter bestilles på 
skjaerpdae.hoopla.no/sales
Foto: Eilen Austli

FORFATTERMØTE: JAN OVE EKEBERG
Torsdag 30. september kl. 18.00, Hovedbiblioteket

I anledning Mærejubileet 2021 kommer journalist og forfatter Jan
Ove Ekeberg til biblioteket. Ekeberg tar utgangspunkt i
spenningsserien "Den siste vikingkongen" når han forteller om
følgene av Mæreblotet og hvilken rolle det spilte som opptak til
Stiklestad. 
Gratisbillett bestilles på Hoopla. Se mer info på side 4.
Foto: Julie Pike

SEPTEMBER Arrangement, Hovedbiblioteket



INFORMASJON

BESTILL BILLETTER
steinkjerbibliotek.hoopla.no/sales

Alle arrangementer i regi av biblioteket er gratis, men du må ha
billett. Billetter får du superenkelt på
steinkjerbibliotek.hoopla.no/sales

Finn arrangementet du ønsker å delta på. Velg antall billetter
og fyll inn kontaktinformasjonen din. Du får SMS og e-post med
billettene.

Steinkjer bibliotek følger lokale og nasjonale regler for
smittevern. Vi tar forbehold om endringer.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ta kontakt med oss på
biblioteket.

Hovedbiblioteket
Steinkjer Bibliotek
Dampsaga Kulturhus
Bogavegen 10, 7725 Steinkjer
Tlf: 404 02 330
E-post: biblioteket@steinkjer.kommune.no
 
Avdeling Malm
Malm samfunnshus
7790 Malm
Tlf: 982 44 009
E-post: malm.biblioteket@steinkjer.kommune.no

Følg oss i sosiale medier!

mailto:biblioteket@steinkjer.kommune.no
mailto:malm.biblioteket@steinkjer.kommune.no


FOLKEVERKSTEDET DIY
I bibliotekets åpningstid

Trenger du å reparere, re-designe eller trykke et bilde på t-skjorta
di? Book tid på Folkeverkstedet Do It Yourself! Lån en symaskin,
vinylkutteren eller 3D-printeren og du kan fikse og skape noe nytt.
Aldersgrense for utlån av utstyr er 18 år. Sjekk bookingskjemaet på
bibliotekets hjemmeside for å reservere tid med utstyret. Det er
ingen veiledning på tirsdager og bruk av utstyr skjer på eget ansvar.
Foto: canva.com

HØST 2021 Faste arrangement, Avdeling Malm

LUNSJBOKPRAT PÅ AVDELING MALM
Fredag 01. oktober kl. 11.30-12.30
Fredag 05. november kl. 11.30-12.30
Fredag 03. desember kl. 11.30-12.30

Lunsjbokprat på biblioteket er et uformelt og sosialt treff om bøker
og leseglede. Ta med deg matpakka! Vi spanderer kaffe og deler
tips om bøker du kanskje vil like. 
Det er begrensede plasser og vi anbefaler at du melder deg på.
Kontaktinformasjon finner du på baksiden.
Foto: canva.com

HØST 2021 Faste arrangement, Hovedbiblioteket



HØST 2021 Faste arrangement, Hovedbiblioteket

FOLKEVERKSTEDET FOR ALLE
Mandager kl. 16.00-19.00

Stedet for å skape, fikse, lage, mekke! Folkeverkstedet for alle er et
gratis drop-in-tilbud for deg som vil være kreativ og skape! Vi har
symaskiner, vinylkutter, scrappe-utstyr og 3D-printer som du kan
bruke. Ønsker du å sy eller å trykke på tøy, oppfordrer vi til at du tar
med stoffet du vil bruke selv. Mandager er det veiledning fra en
aktivitetsleder. Drop-in.
Foto: canva.com

BABYSANG
Tirsdager kl. 11.00-12.00

Velkommen til Babysang på biblioteket!
Foresatte og barn mellom 0 - 2 år er velkommen til å leke, spille,
danse og synge gamle og nye barnesanger sammen med barna
sine. Etter sangstunda byr vi på te, kaffe, kjeks og frukt. Tilbudet er
helt gratis og smittevern ivaretas. Drop-in.
Arrangeres i samarbeid med Steinkjer Unge Kvinners
Sanitetsforening og Trosopplæringen i Den Norske Kirke
Foto: Anne Lise Voll

NORSKTRENING
Onsdager kl. 17.00-18.30

Hver onsdag ettermiddag kan du være med på norsktrening på
Steinkjer bibliotek. Tilbudet er gratis og veldig sosialt og trivelig. Vi
snakker om ulike temaer. Det kan også bli litt sang og brettspill.
Velkommen! Drop-in.
Foto: Steinkjer bibliotek



HØST 2021 Faste arrangement, Hovedbiblioteket

LUNSJBOKPRAT
Fredag 10. september kl. 11.30-12.30
Fredag 08. oktober kl. 11.30-12.30
Fredag 12. november kl. 11.30-12.30
Fredag 10. desember kl. 11.30-12.30

Lunsjbokprat på biblioteket er et uformelt og sosialt treff om bøker
og leseglede. Ta med deg matpakka! Vi spanderer kaffe og te, og
deler tips om bøker du kanskje vil like. 
Det er begrensede plasser og vi anbefaler at du melder deg på.
Kontaktinformasjon finner du på baksiden.
Foto: canva.com

LITTERÆRT PUSTEROM
Tirsdag 21. september kl. 11.30-13.30
Tirsdag 19. oktober kl. 11.30-13.30
Tirsdag 16. november kl. 11.30-13.30
Tirsdag 21. desember kl. 11.30-13.30

Liker du å lytte til eller prate om gode tekster med andre? I Litterært
pusterom samles vi om korte tekster og dikt som leses høyt, og vi tar
pauser for samtale underveis. Gratis og åpent for alle.
Det er begrensede plasser og vi anbefaler at du melder deg på.
Kontaktinformasjon finner du på baksiden.
Foto: Trøndelag fylkesbibliotek



INFORMASJON

FASTE ARRANGEMENT
Steinkjer bibliotek

På de faste arrangementene, er det såkalt drop-in. 
Det betyr at du bare møter opp. Ønsker du å melde deg
på i forkant tar du kontakt med oss på biblioteket.

Steinkjer bibliotek følger lokale og nasjonale regler for
smittevern. Vi tar forbehold om endringer.

Hovedbiblioteket
Steinkjer Bibliotek
Dampsaga Kulturhus
Bogavegen 10, 7725 Steinkjer
Tlf: 404 02 330
E-post: biblioteket@steinkjer.kommune.no
 
Avdeling Malm
Malm samfunnshus
7790 Malm
Tlf: 982 44 009
E-post: malm.biblioteket@steinkjer.kommune.no

Følg oss i sosiale medier!

mailto:biblioteket@steinkjer.kommune.no
mailto:malm.biblioteket@steinkjer.kommune.no

