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#oransjeskjerf 

Bli med å strikke oransjeskjerf for et 

varmere samfunn. 

På biblioteket finner du et strikketøy 

hvor du kan strikke en pinne eller flere. 

Når skjerfet er langt nok, gir vi det til 

Kirkens bymisjon. Mange andre gjør det 

samme.  

Den 1. november vil bymisjonen henge 

ut alle skjerfene i Oslos gater, slik at de 

som ønsker kan ta med seg et. 

  

 

  

 

Månedens dikt 

Kjøpe-vers 

Å kjøpe lakris og karameller 

og kjøpe popkorn og jordbæris, 

det er en sykdom å kjøpe-kjøpe 

og tygge-tygge for enhver pris. 

 

Slik starter Sidsel Mørcks dikt fra 1978; om et tema som er minst like aktuelt i dag. Kom til 

biblioteket for å lese hele diktet. Du kan også ta med deg en kopi av diktet. 

  

 

 

 

 

 



 

Nye bøker 

Her er et lite utvalg av nye bøker. Ta deg en tur på biblioteket for å finne ut hva mer vi har. 

 

Oslo – byens historier fortalt gjennom 50 kart – Geir T Steigan 

Dette er en praktbok med 50 nytegnede kart, som gir helt nye og 

overraskende perspektiver på Oslo. Kartene er underbygget av tekster og 

fotografier som byr på en tematisk reise gjennom byens historie, byutvikling, 

dramatiske hendelser, kulturelle landemerker og skjulte perler. Her blir man 

kjent med byen gjennom tusen år i vekst, enten man vil utforske byen fra 

godstolen eller gatelangs.  

 

 

 

Å kysse en ørken, å kysse en myr 

Antologien inneholder oversatte tekster av fribyforfattere som har kommet til 

Norge fordi de er forfulgt i hjemlandet. De kommer fra Aserbajdsjan, Egypt, Irak, 

Eritrea, Syria, Libya og Iran. Tekstene reflekterer erfaringer som ligger fjernt fra livet 

i Norge: å være utrygg i eget hjem, å være forhindret fra å si det man vil og elske 

den man vil, å måtte forlate sitt liv for å berge det. Samtidig rommer tekstene det vi 

alle har til felles, uansett bakgrunn: uregjerlige lyster, store gleder og sårbarhet i 

møte med fødsel, kjærlighet og død.  

 

 

 

 

Hotellmedarbeider 

Dette er et praktisk rettet hefte for deltakere som ønsker å bli 

hotellmedarbeider. Yrkesheftet Hotellmedarbeider 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. Sentrale 

begreper i yrket hotellmedarbeider er vektlagt, og det finnes to ordlister 

der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget 

morsmål.  



 

Terapeuten -  Helene Flood 

Den unge psykologen driver privatpraksis for ungdom i det store huset hvor hun 

bor sammen med den ambisiøse og overarbeidede ektemannen Sigurd. De står 

midt oppe i oppussingen av den store villaen de har arvet, da Sigurd legger igjen 

en søt beskjed på svareren til Sara. Så blir han borte. Huset føles med ett truende. 

Fottrinn høres på loftet, og ting forsvinner for så å dukke opp igjen. Boka skildrer 

forvirringen som oppstår i et menneske når omgivelsene plutselig ikke går i hop. 

 

 

Nye DVDer 

Er du så heldig at du fortsatt har DVD-spiller? Vi har mange filmer som du kan låne, både for 

barn og for voksne. Her er to nye, populære norske filmer. 

 

Amundsen 

Filmen forteller historien om verdens største polfarer, og om en fascinerende 

og motsetningsfylt privatperson. Hvordan kunne Roald Amundsen, en ukjent 

mann fra fattige Norge, bli verdens største polfarer gjennom tidene? Som liten 

gutt blir Roald fascinert av polfarere, og bestemmer seg for å plante det 

norske flagget på verdenskartet for enhver pris. Om nødvendig er han villig til 

å lyve å bedra sine nærmeste for å oppnå målet, og som en konsekvens lykkes 

han profesjonelt, men betaler en høy pris som menneske. Roald Amundsens 

største støttespiller var broren Leon, som alltid kom i skyggen av Roald. Når 

Roald gikk for langt var det broren som måtte ta regningen. Likevel ble Leon 

utelatt i Roalds selvbiografi og døde uten anerkjennelse. Denne filmen lar oss 

bli kjent med mannen bak nasjonalikonet gjennom hans ekspedisjoner i utrolig natur, hans kompliserte 

kjærlighetsliv og det turbulente forholdet til broren.  

 

Ut og stjæle hester 

Året er 1999. Trond er 67 år gammel, og har trukket seg tilbake til en øde 

plass for å leve et enklere liv. Høsten nærmer seg vinter, og han ser frem 

til nyttårsaften 2000, som han skal feire helt alene. Trond blir 

oppmerksom på en nabo som viser seg å være en mann han kjente som 

gutt, sommeren 1948. Det var den sommeren faren forberedte han på 

det store sviket, men også den sommeren Trond ble voksen, og kjente 

lukten av en kvinne han ønsket å være nær – den samme kvinnen som 

faren ønsket å dele livet sitt med. Dette lavmælte og finstemte dramaet, 

som er basert på Per Pettersons kritikerroste bestselger, er regissert av 

Hans Petter Moland og har Stellan Skarsgård og Bjørn Floberg i de 

bærende rollene. 



 

Vi minner om 

Leseheftene om Ida 

Teksten er i et enkelt språk som passer for deg på A1/A2-nivå. Her kan du lese om Ida, 

hennes venner og familie. De tre første heftene er her, og flere kommer. 


