
Nordisk litteraturuke 2020  

I ULLENSAKER  



Kåseri ved Hans Østeng 
    Lørdag 7. november kl. 11.00  Frivillighetens hus 

    Hans Østeng kåserer om Astrid Lindgrens liv og   
    forfatterskap. Fri entré. Enkel servering. 
 

Lesestund på Jessheim bibliotek 
    Lørdag 7. november kl. 12.00 Jessheim bibliotek 
    Lokal formidler Bjørn Erik Nyberg holder lesestund for 
    de minste. OBS! Begrenset antall plasser. Fri entré. 

 

 

 

Kåseri ved John Granly 
    Mandag 9. november kl. 11.00 Frivillighetens hus 

    John Granly kåserer om Ludvik Karlsen og hans innsats 
    på Evangeliesesenteret. Fri entré. Enkel servering. 

 

Bokbad med forfatter Heidi Linde 
    Mandag 9. november kl. 19.00 Jessheim bibliotek 

    Møt forfatter Heidi Linde i samtale med Linn Mira  
    Lassen, bibliotekar ved Ullensaker bibliotek. Boksalg og 
    signering! 
    Utdeling av årets Sommerles-premier og hyggelig bok- 
    prat hvor bibliotekarene hjelper deg med å finne gode 
    bøker til høstens lesing. 

    Salg av snack og godt drikke hos Gnist mat &  
    opplevelser i foajeen. 

    NB! Forhåndspåmelding til: 
    biblioteket@ullensaker.kommune.no eller    
    tlf.: 66108204. Fri entré. 



 

Kvinner i krig: Kjærlighet og mørke 
    Tirsdag 10. november kl. 13.00 Jessheim bibliotek 

    Møt forfatter Hege Simonsen, forfatter bak  
    biografien om Marie Hamsun. Fri entré. 

 

Bok-kaffe på Kløfta bibliotek 
    Onsdag 11. november kl. 12.00 Kløfta bibliotek 
    Foredrag ved Eli Wilhelmsen, biblioteksjef ved  
    Ullensaker bibliotek. Fri entré. 

 

Livet på Herredshuset 
    Torsdag 12. november kl. 11.00 Frivillighetens hus 

    ”Livet på Herredshuset” ved forfatter av boka: Bjørn  
    Erik Nyberg. Fri entré. Enkel servering. 

 

Forfatterbesøk med Vigdis Hjorth 
    Torsdag 12. november kl. 19.00  
    OBS! Kulturbanken Kreti & Pleti 

    Spennende møte med forfatter Vigdis Hjorth som er  
    aktuell med ny roman ”Er mor død”.  
    Boka karakteriseres av flere anmeldere  
    som hennes absolutt beste.  

    Fri entré, men vi gjør oppmerksom på  

    at det er kun plass til 40 gjester.  

    Salg av drikke og noe å bite i. 

Avlyst! 



Morgengry for ungdom 

    Mandag 9. november kl. 09.00 Kløfta bibliotek 

    Høytlesing fra boka ”Morderens ape”. 
    For inviterte skoleklasser! 

 

Forfatterbesøk med Ayse Koca 

    Mandag 9. november kl. 10.00 Jessheim bibliotek  

              kl. 12.00 Kløfta bibliotek 

    Forfatterbesøk for inviterte skoleklasser! 

 

Kvinner i krig: Jenta i veggen 

    Onsdag 11. november kl. 11.00 Jessheim bibliotek 

    Forfatter Lena Lindahl forteller om skjebnen til den  
    unge , jødiske Trondheimsjenta Betzy Rosenberg.  
    For inviterte skoleklasser! 

 

Musikkstund for de minste 

    Torsdag 12. november kl. 10.00 Jessheim bibliotek 

    Musikkstund og bevegelseslek for de minste v/Phillip  
    Hoang Phan og Karin Nordseth fra Pedagogisk senter.   
    For inviterte barnehagegrupper! 

NORDEN I VERDEN 
Nordisk litteraturuke er et kulturprosjekt for skoler, bibliotek og andre 
kulturinstitusjoner som ønsker å spre høytlesning, leseglede og nordisk 
litteratur i Norden og de omkringliggende områdene.  

I år inviterer Nordisk litteraturuke barn, unge og voksne til refleksjon 
omkring hva det innebærer å være verdensborger, og å finne sin plass i 
verden.  

Velkommen til litteraturfest en hel uke! 


