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 Quiz 

Vi har hatt quiz med mange deltakere. Det kom inn ca 200 svar.  

Og vinnerne er: 

Gavekort + bok Sema Yarar 

Bok   Glaiza Marie Sagrado 

Bok   Razan Kamel 

 

Månedens dikt 

Månedens dikt er en klassiker fra 1969. Forfatteren Jan Erik Vold fylte 80 år i oktober, og 

dette er vel hans mest kjent dikt: 

 

 

 

 

 

 

Resten av diktet kan du lese på biblioteket, og du kan også ta med deg en kopi. 

 

Nye bøker 

Her er et lite utvalg av nye bøker. Du finner flere på biblioteket. 

 

En smak av norsk kultur. Det unike og merkelige vi spiser Arnt Steffensen, 

illustrert av Elise H. Kollerud 

Dette er en bok om de unike og merkelige tingene nordmenn spiser. 22 

matretter ble utviklet i vikingtiden og har holdt seg helt til i dag, og boka 

presenterer hver av disse matrettene på humoristisk måte i sin historiske 

kontekst med medfølgende illustrasjoner. Det gis også informasjon om 

konserveringsmetoder og hvilken betydning matrettene har hatt i den norske kulturen. 

Kulturuke 

ulturkuke 

tulkuruke 

ultkuruke 

……… 

 



Språkquiz. Test dine språkkunnskaper  Helene Uri og Eiolf Solvang 

Forfatter og Aftenpostens språkspaltist Helen Uri og quizmaster Eiolf 

Solvang har samlet spørsmål de har fått fra sine leserne. 444 av disse 

spørsmålene er samlet i denne boka hvor forfatterne gir fyldige og 

lærerike svar. Her får du svar på forskjellen på ovenfor og overfor, 

ennå og enda, hang og hengte? Og kan det være så vanskelig å lære 

seg å bruke de og dem riktig?  

 

 

 

 

Norsk nok Tina Shagufta Munir Kornmo 

Dette er en personlig beretning om integrering, likestilling og 

foreldrestyring, skrevet av en kvinne med norsk-pakistansk 

bakgrunn. Hun ønsker å sette fokus på sivilsamfunnet og 

minoritetssamfunnets ansvar for å bidra i arbeidet med et mer 

inkluderende samfunn enn det vi har i dag. Hun setter også 

søkelys mot den naiviteten som preger og forsinker 

integreringsarbeidet. Hun mener samfunnet er i ferd med å 

deles i grupperinger som velger å holde avstand til hverandre. 

Forfatteren er Venstre-politiker og er vara til Stortinget fra 

Oslo. 

 

 

 

 

Ikke tenk på meg Hanne Sigbjørnsen 

I dagboks form deler Tegnehanne alt med oss på sin selvutleverende 

måte. Vi får høre om forhold, alkoholbruk, vennskap og misunnelse. 

Også spørsmål som melder seg når hun nå snart er 30, som bør hun få 

barn, hvordan er man en god feminist og mye mer. Dette er 

Tegnehannes fjerde bok. 

  



Noen nye bildebøker – for små og store barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi minner om 

Hefter i serien «I arbeidslivet» 

Heftene er praktisk rettet og gir en generell innføring i yrket. Her blir vanlige 
arbeidsoppgaver, rutiner og krav presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er todelt, der 
del 1 passer for deltakere på nivå A1–A2 og del to for nivå A2–B1. Innholdet har en stigende 
progresjon med lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2.  
 


