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Høsten er over oss, og med det 

alt hva innekos innebærer. 

Lesing er en inneaktivitet som 

mange tyr til i denne tiden, og vi 

byr som vanlig på noe for enhver 

denne måneden. 

Vi byr også på strikking av 

oransje skjerf i regi av Kirkens 

bymisjon! På biblioteket sentrum 

kan du altså strikke en rad eller 

femten, og vips har vi et nytt 

skjerf som gis til trengende. Frist 

for innlevering av skjerfene er 24. 

oktober, og vi fyller fortløpende 

på med oransje garn. Du kan 

lese mer om strikkedugnaden 

her: 
https://kirkensbymisjon.no/oransjeskjerf/ 

 

Her kommer noen nye tilskudd til 

samlingen vår. God fornøyelse 

😊! 

🍂 Norgesguide – innvandrere 

deler sine erfaringer 

 

Norgesguide… inneholder små 

korte betraktninger fra 

innvandrede nordmenn som 

deler sine erfaringer når det 

gjelder arbeidsliv og kultur. Viktig 

og nyttig for alle som skal bli 

kjent med samfunnet, men også 

for oss som har bodd her en 

stund og som kan ha godt av et 

utenfra-blikk på landet vårt. 

🍂 Min eventyrskatt gjenfortalt 

av Hans Olav Brenner: 

 Kjente og 

kjære folkeeventyr i ny og 

moderne språkdrakt for alle som 

lærer seg norsk, eller koser seg 

med høytlesing for barna. 

Enklere tekst, og flotte 

illustrasjoner! 

 

 

 

 

 

 

https://kirkensbymisjon.no/oransjeskjerf/
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🍂 Heksa Valentin vil ha en 

venn  

 

Fin bok om annerledeshet, og det 

å stå utenfor. Fine illustrasjoner, 

og passe med tekst. 

 

🍂 Johannes Jensen tar 

nattoget av Henrik Hovland, 

illustrert av Torill Kove. 

 

Noen av dere med barn kjenner 

sikkert Johannes Jensen-

universet skapt av Henrik 

Hovland? Han er voksen, og øver 

mye på livsmestring. Her tar han 

nattoget, og gruer seg veldig fordi 

han har angst. Skikkelig angst. 

Bildeboken tar for seg et tema 

som mange kan kjenne seg igjen 

i, og den bidrar til å ufarliggjøre 

noe av det mange kan kjenne 

seg igjen – frykt for det ukjente. 

Fin å lese selv med passe, enkel 

tekst om vanskelig tema. 

Illlustrasjonene av Torill Kove er 

meget presise da hun foretok 

flere reiser med Bergensbanen 

for å få en så presis gjengivelse 

som mulig. Må leses! 

 

🍂 Verdens beste mat 

(Neeha Naveen m.fl.). 

 

Matoppskrifter fra 

alleverdenshjørner! Enkle og 

gode oppskrifter lettfattelig 

skrevet og med forklaringer. Les, 

og nyt! 



  

 

 

 


