
Bok-kaffen på  
Kløfta bibliotek startet opp i 
2004 i samarbeid med  
Frivillighetssentralen i  
Ullensaker. Etter hvert ble  
biblioteket alene om  
arrangementet. 
 
Vi på Kløfta bibliotek  
ønsker å være brukernes  
springbrett ut i bøkenes  
verden! 
 
Biblioteket har i alle  
disse årene kunnet  
tilby litterære drypp fra  
inn -og utland, kåserier, 
foredrag og debatt hver uke.  
 
Formen er høyst uformell og vi 
har alltid kaker, kjeks, kaffe og 
te til de som ønsker å delta. 
 
Det er ingen påmelding,  
heller ingen møteplikt hvis du 
kun ønsker å være med en 
gang i blant. Du kan delta i dis-
kusjonen eller bare lene deg 
tilbake og lytte. 
 
Alle er hjertelig  
velkommen!  
 
Med vennlig hilsen 
 
Kløfta bibliotek 
Tlf: 66 10 87 70 
klofta.bibliotek@ 
ullensaker.kommune.no 

 

HØST 2018 
 

Bok-kaffe 
Onsdager kl. 12.00 

 

Ullensaker  
bibliotek 

Kløfta 



29.8 
  

Bokprat med  
Lena Sjøstrøm Møller  

5.9 
Bok- 
salg 

Gunvor Slaatto  
kåserer om bokserien  
"Un viaje al español"  

12.9 Fartein Horgar om  
Frihetens kjøtere— 
Mer fra dansk-norsk  
kolonihistorie 

19.9 
  

Berit Kolstad om og  
fra bøker av  
Jane Gardam og  
Jenny Erpenbeck  

26.9 
Bok-
salg 

Bengt-Erik Børli ... 
dikt fra Mollstemte  
sommerfugler 

3.10 
  

Bokprat med  
Lena Sjøstrøm Møller  

10.10 
  

"Vi var mange" - om kvinne- 
opprøret på 70-tallet - en av de 

mange, Grete Heide  
forteller fra sitt ståsted den gang  

17.10 
 

Ernæringsfysiolog  
Anita Johansen om  
Egenomsorg = livsglede  

 
24.10 

Kl. 
19.00 

på 
Kaffe 
Dilla  

Ingeborg Refling Hagen,  

en feiret dikter. En reise i forfatter-
skapet og mennesket ved  

Valborg Sirnes  
                                   
 
 
 

Litteraturfestivalen i Akershus  

31.10            med Hans Ødegaard 

Livs-
glede 
dagne 
2018 

Bok-
salg 

Nb! 
Inn- 
gang 
100,- 

7.11 Bokprat med  
Lena Sjøstrøm Møller  

14.11 Berit Nafstad Lyftingsmo 
Helter i Norden— 

21.11 Karin Strømdahl  
”Rødt i kunst og bok” 

28.11 
Bok-
salg 

 

5.12 Bjørn Anfindsen  
om frimureri 

12.12 Merete M. Andersen  
om Amalie Skram 
Og hennes tid 
BOKSALG  
 

19.12  

NB!! Torsdag 13.9. kl 19.00.  

Fartein Horgar  

om Bob Dylan:                 

 Aldri mer Maggies farm 

 

 

Arrangementet er gratis 

Med forbehold om endringer 

Vi ønsker alle  
bokvenner god jul  

Asbjørn Langeland 
Før i tida, folk, sam-
funn og dagligliv i  
Sørum.  

http://nordisklitteratur.org/no

