‘’Brent jord’’ – foredrag
ved Asbjørn Jaklin
Mandag 3. oktober kl 18.30
Høsten 1944 beordret Adolf Hitler
tvangsevakuering av Nord-Troms og Finnmark.
Bygninger skulle brennes, infrastruktur
raseres, buskap slaktes. 25 000 innbyggere
motsatte seg ordren og overlevde vinteren
under kummerlige forhold, mange bosatt i
gammer. I dette foredraget vil Asbjørn Jaklin
fortelle om de personlige, politiske og militære
sidene ved tvangsevakueringen.
Asbjørn Jaklin er journalist, forfatter og
tidligere redaktør i Nordlys.Han gir i høst ut ny
bok om tvangsevakueringen, «Brent jord».

Nordreisa bibliotek
Nordreisa bibliotek er sentralt plassert på Storslett i
Halti-bygget. Halti ligger ved elvebredden til
Reisaelva, rett før du kommer
til Storslett sentrum (sørfra). På gateplan finnes
utlånsavdelingene for småbarn og voksne. I kjelleren
finnes egen ungdomsavdeling. Biblioteket har også
leseplasser, grupperom og studierom som er
spesielt tilrettelagt for studenter.
Alle arrangementene er på Halti, hvor biblioteket
holder til.Mer informasjon om arrangementene
finner du på bibliotekets nettsider.

NORDREISA BIBLIOTEK
Halti, Hovedveien 2
9151 Storslett
Telefonnummer: 7758 8255
E-post: bibliotek@nordreisa.kommune.no
Nettsider: www.nordreisabibliotek.no

NORDREISA
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ÅPNINGSTIDER

Foredraget arrangeres i samarbeid med Troms
fylkesbibliotek Litteraturhusprosjektet og
Nordreisa historielag.
Gratis inngang – Enkel servering – Velkommen!

Mandag

10 - 18

Tirsdag
Onsdag
Torsdag

10 - 15
10 - 18
10 – 15

Fredag

10 - 15

Det beste i livet er gratis
– bruk biblioteket!

Program
Høsten 2016

Velkommen til Nordreisa bibliotek og
vårt program for høsten.
Det er alltid hyggelig å invitere til
arrangement på biblioteket. Denne
høsten inneholder det flere faste
aktiviteter samt noen nye. Variert og
forhåpentligvis noe for enhver!

Strikkekafe
Strikkekafe er et
lavterskeltilbud til
alle voksne som
liker å holde på
med håndarbeid,
eller som ønsker å
lære seg noe nytt.
Vi vil ha ulike
temaer hver gang men hvis du ikke vil
strikke det, kan du
ta med det håndarbeidet du holder med.
Vi ønsker spesielt våre nye landsmenn
velkommen til strikkekafeen for å bli kjent med
andre mennesker i kommunen og den norske
strikketradisjonen! Det vil bli enkel servering
av kaffe og te med litt å bite i.

Datoer høsten 2016:
Onsdag 5.10 kl. 18 – 20 Tema: Lester og
strømper med og uten helfelling.
Mandag 7.11 kl. 18 – 20 Tema: Selbuvotter
med kiletommel og hansker.
Mandag 5.12 kl. 18 – 20 Tema: Julekuler,
julehjerter etc. Vi serverer julegløgg, så ta med
julekaker.

Lørdagsåpent bibliotek

Ole Bok

Biblioteket vil denne høsten være åpent en
lørdag i måneden, kl 11.00 – 14.00. På disse
lørdagene ønsker vi å tilby litt mer enn bare
åpent bibliotek. Det vil også være åpen kafe på
Halti disse lørdagene. Ansvarlig for kafeen er
Nordreisa musikkorps. Hvem vet, kanskje det
også blir noen musikalske innslag.

Ole–Bok er en ekte bokbamse som deler ut
gave-bøker til alle nyfødte, 2-åringer, 4–åringer
og 6-åringer. Målet er å skape leselyst og
leseglede for barn i Nordreisa.
Barna i
målgruppa
mottar
gavekort
og
invitasjon
til egne
”Ole Bok”
arrangement på biblioteket hvor gavebøkene
overrekkes .Da leser vi bøker og synger kjente
barnesanger før vi deler ut gavebok. Etterpå
koser vi oss med kjeks og saft/kaffe i 1. etasje i
barneavdelingen. Dette er en fin måte å bli
kjent med andre foreldre og barn på.

Datoer høsten 2016:
Lørdag 01.10
Lørdag 05.11
Lørdag 03.12

Bokloppemarked
Barnas eventyrstund kl 12.00
Juleverksted og Barnas
eventyrstund kl 12.00

Forfattermøte med
Britt Karin Larsen
Torsdag 1. september kl 18.30
Britt Karin Larsen er en anerkjent forfatter som
har skrevet og utgitt dikt, barnebøker,
dokumentarbøker og romaner. I 2009 begynte
hun på romanserien «Folket på Finnskogen».
En dramatisk skildring av den finske
innvandringen til Finnskogen, området mellom
Hedmark i Norge og Värmland i Sverige.
Romanserien er populær i Nord-Troms,
kanskje nettopp fordi den skogfinske kulturen
finner gjenklang her.
Foredraget arrangeres i samarbeid med Troms
fylkesbibliotek Litteraturhusprosjektet, Norsk
forfattersentrum, Halti kvenkultursenter og
Nordreisa historielag.
Gratis inngang – Enkel servering – Velkommen!

Datoer høsten 2016:
Mandag 24.10 Ole Bok 4-åringer kl 18.00
Torsdag 17.11 Ole Bok 2-åringer kl 16.30

Bokfest
Onsdag 14. september kl 18.00
Bokfest er et arrangement for alle som har
deltatt på lesekampanjen Les for svingende i
sommer og levert inn sine lesekort. Bokfesten
arrangeres på Halti Kulturscene. Det blir
utdeling av diplom, premiering og trekning av
gevinster, underholdning og mat.
Velkommen!

