
 

30.08.2017 

Arrangementer 

høsten 2017 

september - oktober 

Meråpent 9-21 alle dager 

Betjente åpningstider – Hovedbiblioteket 

man og fre: 11.00-15.30 

tirs, ons og tors: 11.00-18.30 

lør: 10.00-14.00 
Telefon: 32 11 75 00 

E-post: bibliotek@ringerike.kommune.no 

Faste tilbud: 

I samarbeid med Ringerike kulturskole og Frivilligsentralen:  

Hver tirsdag fra 22. august: 

Kl. 11-12.30  Språkkafé for deg som snakker litt norsk, og ønsker å bli 

   enda bedre 

Kl. 13.00-14.00 Spedbarnstreff for foreldre med små barn som ikke går  

   i barnehage 

Ringerike kulturskole stiller også ut månedens bilde i biblioteket.  

I samarbeid med Seniornett Hønefoss: 

Hver torsdag fra 24. august: 

Kl. 12-14  Dataopplæring 

   Individuell opplæring i bruk av PC, operativsystemer og  

   programvare, alle typer nettbrett og smarttelefoner. 

Møt ordføreren i Ringerike bibliotek 

Ordfører Kjell B. Hansen møter deg gjerne til uformelle samtaler i biblioteket 

følgende dager: 

Torsdag 14.09 kl.12-15 og onsdag 27.09 kl. 15-18 

Torsdag 12.10 kl.12-15 og onsdag 25.10 kl. 15-18 

 

Endringer i programmet kan forekomme.  

Følg med på vår hjemmeside www.ringerikebibliotek.no 

Følg oss på 

 

Bokreven - høytlesning for barn 

Alle lørdager i oktober  

Naturverksted og skattejakt i uke 40 

Fram fra bokhylla 

Litteraturformidling og  

forfattermøte med  

Cecilie Enger   

tirsdag 31. oktober  

Ungdomskilden 

Foredrag ved Audun Myskja 

søndag 10. september 

Samtale om kjærlighet 

Med forfatter Geir Gulliksen og  

psykolog og samlivsterapeut Sissel Gran 

tirsdag 24. oktober  



 

 

OKTOBER    

Tirsdag  
10. okt. kl. 13 

 Hvis klær kunne fortelle - utstilling 
Gjennom klær, dukker og bøker som har tilhørt 
små utsatte barn, fortelles historier om lengsel 
etter beskyttelse.  
Ordfører Kjell B. Hansen åpner utstillingen.  
Musikalske innslag. 

Onsdag  
11. okt. kl. 12 

 Kunnskap til lunsj 
Tema: Hvis klær kunne fortelle 
Foredrag ved Michael Gisselbæk fra Krisesenteret. 
Arrangement i samarbeid med HSN, Ringerike og 
Ringerike kommune. 

Onsdag 
18. okt. kl. 19 

 

Entré kr 50,- 

 Lokal forfatterkveld 
Vi vier kvelden til noen av våre lokale forfattere. 
Jørn Didriksen, Ådne Frestad, Svein Olav Blindheim, 
Anne Sofie Hval og Ole Johan Andersen deltar. 
Boksalg med signering. 

Tirsdag 
24. okt. kl. 19 

Entré kr 100,- 

 Samtale om kjærlighet 
Hva er det som gjør at kjærlighet oppstår og tar 
slutt? Hvorfor er det vanskelig å holde liv i  
kjærligheten med den vi elsker? Forfatter Geir  
Gulliksens kritikerroste bok «Historie om et  
ekteskap» har blitt teaterforestilling som vises på 
Ringerike kultursenter i november. I den anledning 
kommer Gulliksen til Ringerike bibliotek for å  
samtale om kjærlighet med psykolog og samlivs-
terapeut Sissel Gran.  

Tirsdag  
31. okt. kl. 19 

Entré kr 50,- 

 Fram fra bokhylla 
Bibliotekarer og en av våre lånere anbefaler bøker. 
Forfattermøte med Cecilie Enger. Enger har flere  
kritikerroste romaner bak seg. For «Mors gaver» 
fra 2013 mottok hun blant annet Bokhandlerprisen. 
Nå har hun nettopp gitt ut «Pust for meg». 

NOVEMBER   

Lørdag  

4. nov. kl. 11 og  
kl. 13 

 
 

Tutomaten - en dukkeforestilling 
Teater Joker tar oss med inn i forfatter Bjørn F. 
Rørviks verden.   
Forestillingen passer for barn fra 3 til 9 år. 
Hent gratisbilletter  i biblioteket fra mandag  
16. okt.  

  Program for november og desember kommer  
senere. 

SEPTEMBER     

Fredag 1. -  

tors. 7. sept. 

 Lansering av ny nettside og bokloppemarked  
Fredag 1. september er Nasjonal bibliotekdag. Vi  
markerer dagen med lansering av Ringerike bibliotek 
sin nye nettside og loppemarked.  Loppemarkedet 
varer fram til og med torsdag.  

Torsdag 

7. sept. kl. 

17.30 

og kl. 18.30 

  Isfest for barn 5-13 år 
Alle sommerlesere som har lest minst 8 bøker i løpet 
av sommeren er invitert til Isfest. Forfatter Eldrid  
Johansen underholder.  
Gratis billetter hentes på biblioteket. 

Søndag 

10. sept. kl. 18 

Entré kr 100,- 

  Foredrag ved Audun Myskja 
Tema: Ungdomskilden  
Det er aldri for sent å begynne å ta de riktige  
valgene for å holde seg ung og frisk. Arrangement i 
samarbeid med Ringerike kirkeakademi. 

Onsdag  

13. sept. Kl.19  

 Kunnskap til kvelds 
Tema: Velferdsteknologisk eldreomsorg  
- Er kommunene klare? 
Foredrag ved Etty Ragnhild Nilsen, førsteamanuensis 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Ringerike. 
Arrangement i samarbeid med HSN, Ringerike. 

Onsdag  
20. sep. kl. 12   
 

  Kunnskap til lunsj 
Tema: Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss 
Foredrag ved Trond Hilton og Stein Huseby, begge 
fra Ringerike historielag.  
Arrangement i samarbeid med HSN, Ringerike. 

Torsdag 

21. sep. kl. 12 

 

  Tema er ikke bestemt. 

 

 

Arrangement i samarbeid med Seniornett Hønefoss . 

OKTOBER   

Mandag 2. - 
lørdag 7. okt. 
Høstferieuka 

 Naturverksted, skattejakt og Bokreven 
I uke 40 har vi ekstra fokus på barn i biblioteket.  
Mandag - torsdag kan du bli med på naturverksted, 
og på fredag blir det skattejakt. Lørdag kommer en-
delig Bokreven på besøk igjen. 

Lørdager i okt. 
7., 14., 21., og  
28. okt. kl. 11 

 Bokreven - Litteraturformidling for barn i  
alderen 3-6 år. Høytlesning med bilder fra boka vist 
på storskjerm.  


