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LITTERATURHUS VESTFOLD

Bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik er nå samlet i pro-
sjektet “Litteraturhus Vestfold”. Disse bibliotekene er litteraturhusbibliotekene våre. 
I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek skal de fire bibliotekene under felles profil 
styrke arbeidet med å være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling og litte-
rære opplevelser, hver med sitt lokale særpreg. Det betyr ikke at de slutter å være 
bibliotek, men at de blir noe annet i tillegg.

Vi ønsker å bidra til økt engasjement i vestfoldsamfunnet rundt offentlig debatt og 
litterære arrangementer. Vår visjon er at litteraturhusbibliotekene skal være fyrtårn 
i Vestfold når det gjelder litteratur og offentlig ordskifte. 

Vi tenker på deg som besøker litteraturhusbibliotekene som noe mer enn en publi-
kummer eller en bruker. Vi tenker på deg som en deltaker – og at du ikke nødvendig-
vis besøker litteraturhusbibliotekene for å låne en bok.

Vi ønsker en lav terskel inn i bibliotekene og skal gjøre vårt ytterste for å levere høy 
kvalitet ut.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek.

Med hilsen

Sandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotek   4-11

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 12-19 

Horten bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 20-26

Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 28-34

 

INNHOLD

Tone Eli Moseid
biblioteksjef Tønsberg og Nøtterøy

Mette Kristin Gjerdrum
biblioteksjef Larvik

Silje Eggum
biblioteksjef Horten

Unni W. Minsås
fylkesbiblioteksjef Vestfold

Hans I. Gjerløw
bibliotek- og kulturhussjef Sandefjord
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Sandefjord
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

AUGUST

Åpen scene: Musikk og poesi 

Musikk og poesikveldene er en etablert del av det lokale kulturlivet i 
Sandefjord. Her kan alle, både profesjonelle og amatører, ta med  
gitaren eller tekstene fra skrivebordsskuffen og komme til åpen scene. 
Ansvarlig for kveldene er Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.  
Salg/servering.

Onsdag 20. august kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Velkommen også 17. september, 22. oktober og 
19. november kl.19.30 
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Foto: Bård Gudim
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SEPTEMBER

Filosofisk salong  

Filosofisk salong skal være et rom for samtaler om litteratur, kunst og 
samfunn. Det kreves ingen forkunnskaper i filosofi for de som deltar. 
Temaer, begrep eller spørsmål i politikk, filosofi, litteratur, kunst og 
idéhistorie undersøkes kritisk og debatteres i fellesskap. 
Samtalene ledes av filosof Elin Kiraly.

Onsdag 3. september kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Velkommen også 8. oktober og 3. desember kl. 18.00

Bokkafé 

Bibliotekenes hyller er fulle av litterære godbiter, og vi deler dem 
mer enn gjerne! Med utgangspunkt i et spennende tema presenterer 
to bibliotekarer både nye og gamle bokfavoritter. Velkommen til en 
inspirerende time i lesegledens tegn. Bokkafé er et samarbeid mellom 
litteraturhusbibliotekene.

Onsdag 10. september kl 19.00 – Sandefjord bibliotek 
Gratis

Velkommen også 12. november kl 19.00

Foredrag: Nettvett 

David Hasseløy presenterer et informativt foredrag for foreldre, 
besteforeldre og andre interesserte om barn og unges nettvaner. 
Han vil formidle nyansert informasjon, gi gode råd og nyttige verktøy. 
Arrangementet er et samarbeid med foreningen Voksne for Barn. 

Torsdag 11. september kl 19.00  
– Sandefjord bibliotek
Gratis

Debatt & mingling: Har vi for mange 
eller for få kommuner?

Skal kommunegrensene endres med makt 
ovenfra eller frivillig nedenfra? Land som 
Norge sammenligner seg med, har gjennomgående 
fått færre kommuner. Samtidig ønsker mange fylkeskommunen dit 
pepperen gror. Norges eneste professor ved Oxford-universitetet, 
Stein Ringen, mener vi bør ha flere kommuner. Ta del i debatten! 
Da kommer også ordførere, rådmenn og engasjerte politikere. 
Debatten blir ledet av Ragnar Aamodt, og er i en serie vi kaller 

”Elvemøter”.

Tirsdag 16. september kl 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Åpen scene: Musikk og poesi  

Se side 5 for mer informasjon.

Onsdag 17. september kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Iselin Alme (Pressefoto)

Forfatterlunsj: Mumle Gåsegg

Under psevdonymet Mumle Gåsegg skrev 
Johan Borgen ironiske petiter om blant 
annet okkupasjonsmakten, noe han ble 
arrestert og sendt til Grini fangeleir for. 
Foredragsholder: Iselin Alme. 
Arrangement i samarbeid med Folke-
universitetet

Tirsdag 2. september kl. 12.00  
– Sandefjord bibliotek
Kr 100
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Foredrag: På sporet av Alf Prøysens hemmelighet

Alf Prøysens sanger og barneviser er en del av den norske kultur-
arven gjennom flere generasjoner. Hele Norge har et forhold til han, 
og verdsetter artisten høyt.
Hva er det som gjør han annerledes enn andre norske trubadurer 
og forfattere? Terje Nordby er forfatter, musiker, instruktør og radio-
stemme. 

Torsdag 18. september kl.19.00 – Sandefjord bibliotek
Kr 50

OKTOBER

Filosofisk salong  

Se side 6 for mer informasjon

Onsdag 8. oktober kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Debatt & mingling: Dagen før dagen: ”Jo galere, jo bedre”.

På Kvinnedagen 8. mars 1928 holdt Haaken Bergh sitt første foredrag 
i Logens store sal i Oslo. Emnet var: ” Omkring det norske galskaps-
vesen og erindringer fra en elleve-aarig indesperring paa Galehuser”. 
Forfatter og tidligere forlagssjef Ragnar Aamodt har utforsket Berghs 
skjebne, og sammenligner den med dagens psykiatri og behand-
lingsmåter. Vi inviterer til en fordomsfri debatt og dialog. Pasienter, 
pårørende, interesseorganisasjoner, politikere, behandlere og alle 
interesserte er velkomne til å delta. Dette er et samarbeid med  
Verdensdagen for psykisk helse. Debatten er i en serie vi kaller 
”Elvemøter”.

Torsdag 9. oktober kl 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis 

Verdensdagen for psykisk helse

Vincent Hagerup er teolog, veileder og underviser i eksistens og etikk. 
I anledning Verdensdagen vil han snakke om årets tema, som er 
hverdagsstress og psykisk helse. Åpenhetsprisen deles ut. Kafé ved 
Sanitetskvinnene. Samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse og 
Åpenhetsprisen.

Fredag 10. oktober kl. 12.00 
– Sandefjord bibliotek
Gratis

Åpen scene: Musikk og poesi

Se side 5 for mer informasjon.

Onsdag 22. oktober kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Sandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 9

Dialog & mingling: Om litterære magasiner i Vestfold

Magasinet Kult henvender seg til de som er interessert i kunst, kultur 
og samfunnsspørsmål. Det litterære tidsskriftet Stemmer har både 
journalistiske, faglitterære og skjønnlitterære tekster. Er det behov 
for slike magasiner? Trenger vi egne papirmagasiner i Vestfold for å 
formidle kunst og kultur? Representanter fra magasinene presenterer 
sine tidsskrifter og inviterer til dialog. 

Mandag 22. september kl 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Pedro Carmona-Alvarez (Pressefoto)

Foredrag: Pedro Carmona-Alvarez 
om skriveprosessen

Pedro Carmona-Alvarez er født i Chile, 
men bor for tiden i Norge. En vital og 
original stemme som bærer preg av et 
annet kontinents kultur og litteratur. 
Carmona-Alvarez har mottatt en rekke 
priser. I foredraget fokuserer han på sin 
siste diktsamling Sanger for kor, og 
forteller om både skriveprosessen og sitt 
åpne og dynamiske fortellerspråk

Torsdag 25. september kl. 19.00 
– Sandefjord bibliotek
Kr 50
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NOVEMBER

Bokkafé

Se side 6 for mer informasjon.

Onsdag 12. november kl 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Åpen scene: Musikk og poesi 

Se side 5 for mer informasjon.

Onsdag 19. november kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Foredrag: Ove Røsbak om Prøysen 

”Hu er så snill den stjerna, hu blunke kæin du sjå”. Det er ikke mange 
diktere som skildrer ei stjerne som snill. Akkurat som unger og natur-
folk, besjeler Prøysen tilsynelatende døde ting, og han benytter ulike 
perspektiv: både barnets og det politiske. Poet, forfatter og entertai-
ner Ove Røsbak tar oss med inn i Prøysens religiøse landskap som 
særlig i de siste årene av artistens liv preget store deler av hans dikt-
ning.

Onsdag 26. november kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Kr 70 / Gratis for medlemmer av Sandefjord kirkeakademi

Debatt & mingling: Om matpolitikk 

Hva inneholder egentlig maten som vi kjøper i butikken og spiser? 
Er kortreist mat bedre enn annen mat? Hvorfor bør man velge 
økologisk mat? Uten mat og drikke duger helten ikke, men hva om 
vi blir syke av det vi spiser? Vi inviterer til debatt om maten og dens 
ingredienser. Velkommen til bords! Debatten blir ledet av Ragnar 
Aamodt, og er i en serie vi kaller ”Elvemøter”.

Torsdag 27. november kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

DESEMBER

Filosofisk salong  

Se side 6 for mer informasjon

3. desember kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Litterært julebord – du er herved invitert

Bibliotekets egne litteraturentusiaster serverer assortert meny fra 
hyllene. Råvarene (boken) står i sentrum og er behandlet med slik 
respekt at hver eneste litterære smak kommer til sin rett. Her vil 
du få en annerledes desemberkveld fylt med lesetips til deg selv, og 
gavetips til familie og venner.

Torsdag 4. desember kl. 19.00 
– Sandefjord bibliotek
Gratis

Foredrag: Are Kalvø om 
”Den nye grunnlova”

På tampen av jubileumsåret for grunn-
loven vil komiker og forfatter Are Kalvø 
fortelle om sitt prosjekt: «Den nye grunn-
lova». Han reiste rundt i landet for å lage 
en ny grunnlovstekst basert på det folk i 
dag er opptatt av, og resultatet ble både 
bok og TV-serie. I kveld får vi presentert 
noen av lovforslagene i den nye 
grunnloven til Kalvø.

Mandag 17. november kl. 19.00 
– Sandefjord bibliotek
Kr 50

Are Kalvø (Pressefoto)
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AUGUST

Helt menneske

Åpne publikumsforedrag om ulike tema innen psykisk helse. Vi 
ønsker å berøre, begeistre og bidra til folkeopplysning og ny kunnskap 
om psykisk helse for folk flest. Arrangement i samarbeid med Klinikk 
psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold.

Onsdag 27. august kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Velkommen også torsdag 25. september, onsdag 8. oktober og 
onsdag 26. november kl. 18.00

Tønsberg og 
Nøtterøy 
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

SEPTEMBER

Debatt: U- (be) tinget

Debattmøter med aktuelle tema for ungdom.
Del 1: Velferdssamfunnets fremtid: Bør ungdom ta ansvar, 
            og hvordan? 
Del 2: Internasjonalt samfunn: Bidrar Norge til å opprettholde 
           urettferdighet?
Arrangement i samarbeid med ungdomspartiene i Vestfold.

Tirsdag 2. september kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Velkommen også tirsdag 28. oktober kl. 18.00

Foto: Knut Nordhagen
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Naturlig onsdag

En møteplass for meningsutveksling, kulturuttrykk og foredrag med 
fokus på menneskets positive muligheter til å ta vare på den fantas-
tiske kloden vi bor på. Arrangør er Naturvernforbundet i Vestfold. 

Onsdag 3. september kl. 17.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis (med mindre annet er annonsert)

Velkommen også onsdag 1. oktober, 5. november og 
3. desember kl. 17.00

Dypdykk i musikkhistorien

Et konsept der vi dykker ned i musikkhistorien for å finne skjulte 
skatter, og der tilhørerne får tips til fordypning gjennom bøker og 
musikk som finnes i bibliotekets samling.
Del 1: Progressiv rock
Del 2: Post-punk
Del 3: En gylden epoke for britisk jazz, 1960–1980

Torsdag 18. september kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Velkommen også torsdag 16. oktober og 13. november kl. 19.00

Foredrag og debatt: John Færseth 

«Israel stod bak terrorhandlingene 22. juli!» 
«Jens Stoltenberg er jøde!»
Slike påstander dukker jevnlig opp i norske 
nettdebatter. Felles for dem alle er at de er 
konspirasjonsteorier som hevder å avdekke 
skjulte maktforhold og vise at tilsynelatende 
tilfeldige hendelser er del av en hemmelig 
agenda. Forfatteren John Færseth viser oss 
det norske konspirasjonslandskapet, som 
på samme tid er både komisk og skremmende. 
Arrangement i samarbeid med Human-Etisk 
Forbund Vestfold.

Mandag 22. september kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Helt menneske

Se side 13 for mer informasjon.

Torsdag 25. september kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Forfattermøte: Mathis M i Melsomvik 

Han debuterte i 1965 med romanen «De 
blanke knappene», siden da har Mathis 
Mathisen skrevet syv dyptpløyende 
romaner og 18 kritikerroste bøker for 
barn og ungdom. Forfatteren ble tildelt 
Vestfolds litteraturpris under Littera-
turuka i 2013. Møt han i samtale med 
Bernt Eggen. Arrangement i samarbeid 
med Tunsberg Litterære Selskap.

Torsdag 4. september kl. 19.30   
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (salg av forfriskninger ved With bok & kaffe 
fra kl. 19.00–19.30)

Mathis Mathisen (Foto: Per Gilding)

Bokkafé

Bibliotekenes hyller er fulle av litterære godbiter, og vi deler dem mer 
enn gjerne! Med utgangspunkt i et spennende tema presenterer to 
bibliotekarer både nye og gamle litterære favoritter. Velkommen til 
en inspirerende time i lesegledens tegn. Et samarbeid mellom littera-
turhusbibliotekene. 

Tirsdag 16. september kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Velkommen også 25. november kl. 18.00

John Færseth (Foto: Privat)
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OKTOBER

Naturlig onsdag

Se side 14 for mer informasjon.  

Onsdag 1. oktober kl. 17.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis (med mindre annet er annonsert)

17Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Et litteraturhusbibliotek

Ungarsk ettermiddag på biblioteket

With bok & kaffe serverer deilig ungarsk 
gulasj før journalist og forfatter Per Egil 
Hegge holder foredraget «Hvilke hem-
meligheter skjuler seg bak den ungarske 
språkbarrieren?» Arrangement i samar-
beid med Folkeuniversitetet Sør-Øst.

Tirsdag 7. oktober kl. 16.45 
(foredrag kl. 18.00)    

– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 eller 210 inkludert gulasj
Forhåndspåmelding til gulasj senest 25. september 
på telefon 41 20 26 40

Per Egil Hegge (Foto: Aftenposten)

Helt menneske

Se side 13 for mer informasjon

Onsdag 8. oktober kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Dypdykk i musikkhistorien 

Se side 15 for mer informasjon.

Torsdag 16. oktober kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Internasjonal dag

Kommunene Tønsberg og Nøtterøy har innvandrere fra nærmere 100 
land i verden. Lille Norge blir en stadig mer sammensatt befolkning. 
Denne dagen feirer vi mangfoldet i lokalmiljøet med en fargerik fest i 
hele biblioteket, med innslag fra forskjellige kulturer.

Lørdag 18. oktober kl. 11.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Mindfulness og selvledelse i multitaskingens tid

Etter fullt hus i våres og stor etterspørsel inviterer vi igjen til mind-
fulnessforedrag. Denne gangen med Viggo Johansen og Ivar Vehler, 
som er to av Norges ledende mindfulness-instruktører.
De vil lære deg å senke stressnivået i hverdagen, du vil få høre om 
hva mindfulness er og hvorfor dette er viktig for dagens moderne 
mennesker. Du vil også få prøve noen av metodene.

Onsdag 22. oktober kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (With bok & kaffe holder åpent i pausen)

Debatt: U- (be) tinget 

Se side 13 for mer informasjon.

Tirsdag 28. oktober kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Grunnlovsjubileet 2014: Foredrag og konsert om napoleonskrigene

Napoleonskrigene ga de storpolitiske forutsetningene for begiven-
hetene i Norge i 1814. I disse krigene kjempet François de Fossa, med 
gitaren på ryggen og noter i lommene, muligens side om side med 
Maurice Dupin, far til forfatter George Sand. I denne spennende 
kombinasjonen av foredrag og konsert forteller Oddvar Lönner om 
George Sands forfatterskap og gitarist Runar Kjeldsberg spiller 
musikk av François de Fossa. Arrangement i samarbeid med Pure 
Classic Management.

Torsdag 30. oktober kl. 19.30 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (salg av forfriskninger ved With bok & kaffe fra kl. 19.00–19.30 )

NOVEMBER

Naturlig onsdag

Se side 14 for mer informasjon.  

Onsdag 5. november kl. 17.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis (med mindre annet er annonsert)
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Dypdykk i musikkhistorien

Se side 15 for mer informasjon

Torsdag 13. november kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Litterær jubileumsfest  

I anledning 20-årsjubileet til Tunsberg 
Litterære Selskap (TLS) inviteres det 
til to dagers feiring. Fredag blir det en 
trebinds seilas med Jon Michelet ved 
rorkulten, lørdag blir det festforestilling 
og gjensyn med et trettitall av forfatterne 
som har gjestet TLS siden starten i 
1995, blant annet Vigdis Hjorth og Gert 
Nygårdshaug. 
Forestillingen blir trolig den største 
samling med norske forfattere på en 
scene så langt i dette århundret! 
Arrangement i samarbeid med Tunsberg 
Litterære Selskap.

Fredag 21. november kl. 19.00 
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (salg av forfriskninger ved With bok & kaffe)

Lørdag 22. november kl. 18.00 
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 eller kr 300 inkludert tapasbuffet 
(salg av forfriskninger ved With bok & kaffe) 
Forhåndspåmelding til tapasbuffet senest 
10. november på e‑post:
turidbettum1302@hotmail.com

Vigdis Hjorth (Foto: Fredrik Arff)

Bokkafé

Se side 14 for mer informasjon.

Tirsdag 25. november kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Helt menneske 

Se side 13 for mer informasjon.

Onsdag 26. november kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

DESEMBER

Naturlig onsdag

Se side 14 for mer informasjon.  

Onsdag 3. desember kl. 17.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis (med mindre annet er annonsert)
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Horten
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

SEPTEMBER

Forfatterlunsj: Alf Prøysen – i hundre

I år er det 100 år siden forfatter og visesanger Alf Prøysen ble født. 
I dette foredraget forteller hedmarkingen Odd Kjell Skjegstad om 
artistens barndom og ungdom, og om karrieren som startet like etter 
krigen. Etter tre års radioforbud var nordmenn sultne på nettopp 
radio, og Prøysen ble landskjent gjennom NRK. Foredrag i samarbeid 
med Folkeuniversitetet. 

Torsdag 3. september kl. 18.00 – Horten bibliotek
Kr 100

Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness  

Thomas Thorvaldsen fra Klar Kommunikasjon har bred erfaring 
innenfor kurs, foredrag og seminarer. Bli med på et spennende fore-
drag og hør hvordan du kan oppleve mer ro og konsentrasjon i hverda-
gen, oppleve frihet fra stress og bekymringer og gjøre din 
kommunikasjon til en ressurs for deg selv og andre. 

Torsdag 4. september kl. 18.00 – Horten bibliotek   
Gratis  

Foto. Mette Kjennerud
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Vil du vite hva som skjer i Horten?
Folkemøte: Kommuneplanens samfunnsdel rulleres

Prosjektleder for rullering av kommuneplanens samfunnsdel i Horten 
kommune Helge Etnestad informerer om planarbeidet og møter inn-
byggerne i Horten for å få innspill til planen.

Onsdag 17. september kl. 18.00 – Horten bibliotek 
Gratis

Bokkafé 

Bibliotekenes hyller er fulle av litterære godbiter, og vi deler dem mer 
enn gjerne! Med utgangspunkt i et spennende tema presenterer to 
bibliotekarer både nye og gamle litterære favoritter. Velkommen til 
en inspirerende time i lesegledens tegn. Et samarbeid mellom
litteraturhusbibliotekene i Vestfold. 

Torsdag 18. september kl. 18.00 – Horten bibliotek 
Gratis

Velkommen også torsdag 13. november kl 18.00

Tabu å være vanlig?

Du skal være vakker, vellykket og sosial. Det er i hvert fall slik det 
føles for mange ungdommer. Har det blitt tabu å være vanlig? Mattias 
Øhra er pedagog ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har de siste 
ti årene forsket på hvordan ungdom har det. Han tar opp en viktig 
problemstilling, som kanskje er mest viktig for foreldre. Foredrag i 
samarbeid med Forskningsdagene, billetter kan kjøpes på forhånd.  

Tirsdag 23. september kl. 18.00 – Kommunestyresalen. Horten rådhus  
Kr 50

Vil du vite hva som skjer i Horten?
Folkemøte: Sentrumsutvikling og identitet

Horten er en by i utvikling, og fra kommunalt hold legges det ned mye 
arbeid i dette. Planavdelingen i Horten kommune ber inn til folke-
møte hvor de deler sine tanker om byutviklingen i fremtiden.

Torsdag 11. september kl. 18.00 – Horten bibliotek
Gratis

Folkemøte: Samtaler om kommunens helse- og velferdstjenester

Ønsker du å vite mer om hva som skjer i Horten kommunes helse- og 
velferdsetat? Kommunalsjef for helse og velferd Emil Hansen møter 
kommunens innbyggere til samtale om dagsaktuelle problemstillinger 
innenfor etaten.

Fredag 26. september kl. 12.00 – Horten bibliotek
Gratis

Velkommen også fredag 31. oktober og 28. november kl. 12.00

Markering av 30-årsjubileum 
for bibliotekbygget

Det er 30 år siden biblioteket flyttet fra 
Storgata 37 og inn i nytt bygg og nye lokaler 
i Apotekergata 10. Dette markeres med blant 
annet avduking av «Identitets-prosjektet» 
med billedkunstneren Helle Brunvoll. 
Bildekavalkade gjennom byggets historie 
med bibliotekets ansatte. Se våre nettsider 
for fullt program. 

Lørdag 27. september kl. 12.00–15.00 
– Horten bibliotek
Gratis

Festivalbyen Horten 

Horten er en by fylt av musikk og festivaler. Møt folkene bak Kanal-
rock, Horten Roots og Reggae Festival og Vervenfestivalen. Raymond 
Johnsen fra Kulturhuset 37 vil også gi et lite innblikk i hvordan det er 
å drive som populærmusikalsk helårsarrangør. Musikkinnslag.

Tirsdag 30. september kl. 18.00 – Horten bibliotek 
Gratis

Helle Brunvoll (Foto: Siggen Stinessen)
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Stemmene fra siden  

Er du interessert i mat? Bøker? Mote? 
Interiør? Foreldrerollen? Tusen andre ting? 
Det finnes en blogg for deg! Møt blant annet 
lavkarbo-blogger Cecilie Theiste-Bratli og 
pappahjerte-blogger Peter Kihlman som 
forteller om bloggene sine og hvorfor de 
skriver dem.

Onsdag 22. oktober kl. 18.00
– Horten bibliotek 
Kr 50

Poesislam! 

Liker du poesi, men syns det blir for kjedelig bare å lese det? Bli med 
på en konkurranse som befinner seg i krysningspunktet mellom 
poesiopplesning, hip-hop-battle, teatersport og stand-up, når 
Horten bibliotek og Kulturhuset 37 inviterer til byens første 
Poesislam! Ønsker du å være med som deltaker, ta kontakt med oss.

Tirsdag 28. oktober kl. 18:00 – Kulturhuset 37   
Gratis

Folkemøte: Samtaler om kommunens helse- og velferdstjenester 

Se side 23 for mer informasjon.

Fredag 31. oktober kl. 12.00 – Horten bibliotek 
Gratis

Rusen og livet 

Rusavhengighet skaper store problemer 
både privat og for samfunnet. Hvordan 
påvirker avhengighet en person? Hvor-
dan kan man jobbe for å redusere disse 
problemene? Denne kvelden vil vi få 
besøk av generalsekretær i Actis 

– Rusfeltets samarbeidsorgan Mina 
Gerhardsen, som vil fortelle hva de jobber 
for. Wilfred Solberg, æresborger i Horten, 
vil gi oss et innblikk i hvordan det er å 
leve med avhengighet, og å kjempe seg ut 
av det.

Onsdag 8. oktober kl. 18.00   
– Horten bibliotek
Gratis

Mina Gerhardsen (Foto: Actis)

Forfatterbesøk: Jens M. Johansson 
Bryllup og begravelser 

Møt journalist og forfatter Jens M. 
Johansson, og hør hans historie om sin 
storfamilie. Dette er de voksne skilsmis-
sebarnas fortelling, skildret med innle-
velse. Det er ikke alltid like enkelt å ha 
sin egen identitet med 38 av de såkalt 
aller nærmeste rundt seg i ulike fami-
liære settinger. Mange vil nok kjenne 
seg igjen i Johanssons roman, som er et 
godt barometer på familierelasjoner i vår 
moderne tid.

Onsdag 15. oktober kl. 18.00    
– Horten bibliotek
Kr 50

 Cecilie Theiste-Bratli 
(Foto: Frank Oknes)

OKTOBER

Jens M. Johansson 
(Foto: Paal Audestad)
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NOVEMBER

Bokkafé  

Se side 22 for mer informasjon.

Torsdag 13. november kl 18.00 – Horten bibliotek  
Gratis

Slagene på Re: foredrag og filmvisning

Hvordan kan en kommune bygge sin identitet på historiske 
hendelser? Møt Kjersti Jacobsen, tidligere arkeolog i Re kommune, og 
hør hennes historie om veien frem og de utradisjonelle valgene som 
ledet til funnet av slagene på Re. Utstilling av middelaldereffekter og 
smaksprøver av mat og mjød. Forhåndssalg av billetter. 

Tirsdag 18. november kl. 19.00 – Horten bibliotek 
Kr 100

Vår gamle kystkultur

Lysbildeforedrag om vår gamle kystkultur med den erfarne sjøoffi- 
seren Oddmund Kjørum. Han er godt kjent med Norges lange kyst,  
og vil med bilder og tekst presentere vår historie og kultur.

Tirsdag 25. november kl 18.00 – Horten Bibliotek
Gratis

Folkemøte: Samtaler om kommunens helse- og velferdstjenester

Se side 23 for mer informasjon.

Fredag 28. november kl. 12.00 – Horten bibliotek
Gratis

Andebu • Hof • Holmestrand • Horten • Lardal 
Larvik • Re • Sande • Sandefjord • Stokke 
Svelvik • Tjøme • Tønsberg/Nøtterøy
I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek

WWW.VESTFOLDBIBLIOTEKENE.WORDPRESS.COMFØLG OSS PÅ FACEBOOK

VESTFOLDBIBLIOTEKENE  HAR:
•  Bøker på flere språk, lydbøker, e-bøker, dvd, musikk, noter, tidsskrifter,

 aviser, dataspill og mye, mye mer – det vi ikke har, det skaffer vi!
•  Utstillinger, forfatterbesøk, eventyrstunder, bokprat og kulturbegivenheter

•  PC-er og nett-tilgang

•  130 kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere – spør oss!
•  Felles søkeinngang: vestfold.samsok.no
•  Felles låneregler
 

VESTFOLDBIBLIOTEKENE ER:
•  Gratis

•  En møteplass for alle – et godt sted å være for store og små

•  Et sted for læring, inspirasjon, rekreasjon og opplevelse

•  Åpne og tilg jengelige – også på nett:

 www.vestfoldbibliotekene.wordpress.com

VISSTE DU AT
...  Du kan få et nasjonalt lånekort som g jelder i alle bibliotek i Norge

...  Du kan bestille og fornye dine lån på nettet

...  Du kan få tilgang til alle biblioteksamlinger via ditt lokale bibliotek

...  Du kan låne og levere hvor du vil
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Larvik 
bibliotek – 
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AUGUST

Filosofisk hjørne  

Med Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra Filosofisk dialog. 
Grunnloven skal sikre at vi har et rettferdig samfunn for alle 
mennesker. Er denne ideen menneskeskapt? Er lovene og 
rettighetene oppfunnet for å holde orden på menneskenaturen, eller 
finner vi rettferdige hendelser og prosesser i naturen uavhengig av 
det menneskeskapte?

Onsdag 27. august kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Kr 100

Velkommen også onsdag 24. september, 29. oktober og 
26. november kl. 18.00

Foto: Siri Vollebekk
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SEPTEMBER

Forfattermøte: Tone Formoe om forfatteren Philip Roth

Tone Formoe er oversetter og bosatt i Larvik. Hun har oversatt til 
norsk ni bøker av den prisbelønte amerikanske forfatteren Philip 
Roth. Roth har mottatt en rekke internasjonale priser for bøkene sine, 
og han regnes som en av de fremste forfatterne i amerikansk 
litteratur.

Tirsdag 9. september kl.19.00 – Larvik bibliotek 
Kr 50

Bokkafè

Bibliotekenes hyller er fulle av litterære godbiter. Vi deler dem mer 
enn gjerne! Med utgangspunkt i et spennende litterært tema presen-
terer to bibliotekarer både nye og gamle litterære favoritter. Velkom-
men til en inspirerende time i lesegledens tegn. Et samarbeid mellom 
litteraturhusbibliotekene.      

Torsdag 11. september kl 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis

Velkommen også torsdag 27. november kl. 19.00

Torgrim Eggen (Foto: Christian Berset) 
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Din nære villmark – om å finne de store naturopplevelsene like i 
nærheten 

Marius Nergaard Pettersen har hatt mange ekspedisjoner gjennom 
Østlandets praktfulle natur til fots, på ski og i kano. Bli med på en 
reise til kjente, kjære steder og til nesten urørte perler. Bli inspirert 
til å finne ditt beste turområde – rett i nærheten!

Tirsdag 16. september kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Great Himalaya Trail – 123 dager tilfots over «Verdens tak»

Gerda Pauler ga i 2013 ut boka Great Himalaya Trail etter å ha 
gjennomført en vandringsferd langs verdens lengste og mest  
høytliggende sti. På Larvik bibliotek forteller hun om denne  
spennende reisen, og om utfordringer og opplevelser underveis.

Torsdag 18. september kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Filosofisk hjørne 

Se side 29 for mer informasjon. 

Onsdag 24. september kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Gratis

Skål for livet! 

Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik har fått 
strålende kritikker for sin visekunst og 
musikalitet. Skål for livet! er en forestilling 
med humor, flott musikk og meningsfulle 
tekster. Velkommen til en kritikerrost 
musikalsk kabaret!

Torsdag 25. september kl. 19.00 
– Larvik bibliotek
Kr 100

Veslemøy Solberg (Foto: Privat)

Foredrag: Torgrim Eggen om Berlin

Med utgangspunkt i personlige erfaringer
 og stor kunnskap forteller Torgrim 
Eggen i boka Berlin – Det 20. århundrets 
hovedstad om byens kulturhistorie. 
Eggen har bakgrunn som musiker og 
journalist, og han har et variert forfatt-
erskap bak seg. Velkommen til et 
spennende foredrag om Berlin!

Mandag 1. september kl.19.00 
– Larvik bibliotek
Kr 50
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OKTOBER

Foredrag: Min far Thor Heyerdahl og hvordan han inspirerte 
meg som kunstner  

I kveldens foredrag snakker Marian Heyerdahl om sin far Thor 
Heyerdahl og om hvordan han ble en inspirasjon for hennes kunst.

Onsdag 8. oktober kl. 18.00 – Larvik bibliotek  
Kr 50

Fryktens høst – tidenes mysterium. Hvem var Jack the Ripper? 

Jack the Ripper, en av kriminalhistoriens mest kjente seriemordere, 
ble aldri tatt og identiteten aldri avslørt. Nils Nordberg loser oss 
trygt gjennom en bloddryppende og grøssende høstkveld.
Kanskje kommer vi også nærmere svaret på det evige spørsmålet: 
Hvem var Jack the Ripper?

Onsdag 15. oktober kl. 19.00 – Larvik bibliotek   
Kr 100

Poesi og lunsj: Iselin Alme om Alf Prøysen

Iselin Alme har en lang karriere som artist og sangpedagog. 
På Larvik bibliotek tar hun oss med inn i Prøysens diktning. 
Anne Marie og John Sandstad synger Prøysen-viser.
Enkel servering.

Lørdag 18. oktober kl. 12.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek

Filosofisk hjørne

Se side 29 for mer informasjon.

Onsdag 29. oktober kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Gratis

33

Jørn B. Olsen og Henrik Syse 
(Foto: Privat)

Foredrag: Næringslivsetikk og 
samfunnsansvar

Hvilken plass har etikk og samfunnsan-
svar i moderne næringsliv? Dette spørs-
målet stiller rådgiver i ledelse og etikk 
Jørn Bue Olsen og filosof, forfatter 
og forsker Henrik Syse. Sammen har de 
skrevet bok om dette temaet.

Tirsdag 21. oktober kl. 19.00 
– Larvik bibliotek
Kr 100

NOVEMBER

Litteratur: Høstens bøker presenteres 

Er du nysgjerrig på hva slags bøker som gis ut i høst? På Larvik  
bibliotek presenterer Aschehoug forlag noen av høstens litterære  
godbiter.

Mandag 10. november kl. 19.00 – Larvik bibliotek  
Kr 50

Forfattermøte: 
Kjersti Annesdatter Skomsvold 

Skomsvold debuterte som skjønnlitterær 
forfatter i 2009 med romanen Jo fortere jeg 
går, jo mindre er jeg. Hun ble blant annet 
tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris for denne. 
På Larvik bibliotek vil hun fortelle om 
bøkene hun har skrevet, skriveprosessen 
og bakgrunnen for hvorfor hun begynte å 
skrive. 

Onsdag 12. november kl. 19.00  
– Larvik bibliotek   
Kr 50

Kjersti A. Skomsvold
( Foto: Hildur Hauksdottìr, 

Oktober forlag)
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Foredrag: Mindfulness – Ivar Vehler

Velkommen til et spennende foredrag med sosiolog og mindful-
nessinstruktør Ivar Vehler som utfordrer deg til å realisere mer av 
ditt potensial. Lær hvordan du bedre kan takle stress og lede deg selv. 
Vehler er forfatter av boken Orkanens øye og har holdt kurs, foredrag 
og utviklingssamtaler i en rekke år.

Torsdag 20. november kl.19.00  
– Larvik bibliotek
Kr 100

Foredrag: Hvalfangerhustruer og hvalfangernes familieliv

Kulturhistoriker og rådgiver ved Hvalfangstmuseet Hanne Garmel gir 
oss et spennende innblikk i dette hverdagslivet. Koret «Nordre skur 
og ballast» synger hvalfangstviser. Servering av ertesuppe og 
mineralvann. 

Mandag 24. november kl 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 100 inkludert servering

Filosofisk hjørne 

Se side 29 for mer informasjon.

Onsdag 26. november kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Gratis

Bokkafè

Se side 30 for mer informasjon.

Torsdag 27. november kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis
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