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Benjamindagen
Antirasistisk markering med appeller, åpen 
mikrofon for den som vil/kan bidra med dans/
diktlesning/sang el.
Servering av «Anas Verdenssuppe».  
Kulturskolen deltar.
Arrangør: Bamble og Omegn Internasjonale 
forening. Gratis inngang. 
Tirsdag 24. januar kl. 19.00

Digital fotobok
Olav M. Fostervoll gir praktiske tips om hvordan du lager digitale 
fotobøker.
Ta med egen PC. Gratis inngang.
Påmelding til biblioteket på tlf: 35 96 56 50
Tirsdag 7. mars og 14. mars kl. 17.30–20.00

Kvinnedagen 
Vi markerer Kvinnedagen 
med apeller fra lokale 
kvinnelige politikere.
Sang av Gladurjentene fra 
Bamble.
Servering av mat og drikke. 
Gratis inngang.
I samarbeid med Bamble 
og Omegn Internasjonale 
forening.
Onsdag 8. mars kl. 19.00

 

Benjamindagen 
Antirasistisk markering med appeller, åpen mikrofon for den som vil / kan bidra med dans/diktlesning/ sang el. 

Servering av « Anas Verdenssuppe». Kulturskolen deltar Tirsdag 24. januar kl. 19.00 
Arrangør: Bamble og Omegn Internasjonale forening. Gratis inngang  
 

 

 LavFODMAP 

Foredrag ved forfatter og blogger Cecilie Ågotnes. 
Hun står bla. bak boken «God mat for sensitive mager».  Dette blir en kveld med inspirasjon, motivasjon og praktiske tips. Tirsdag 28 mars kl. 19.00  

Inngang kr. 50 
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LavFODMAP
Foredrag ved forfatter og blogger Cecilie Ågotnes. Hun står bl.a. 
bak boken «God mat for sensitive mager». 
Dette blir en kveld med inspirasjon, motivasjon og praktiske tips.
Inngang kr. 50.
Tirsdag 28. mars kl. 19.00

Hobbykveld
Inspirasjonskveld med Vibeke 
Sæther Svenningsen.
Interiørtips, trender og hva 
du kan lage selv med enkle 
naturmaterialer.
Inngang kr. 50.
Tirsdag 4. april kl. 19.00

Foredrag
Lokalhistoriker Roger Norman dykker ned i Bambles operahistorie.
Sang av lokale aktører.
Enkel servering. Gratis inngang.
Tirsdag 25. april kl. 19.00

Hei! Mitt navn er Cecilie. Jeg elsker å eksperi men
tere på kjøkkenet. Da jeg, pga. IBS (irritable bowel 
syndrome/irritabel tykktarm) ble tvunget over til 
lavFODMAP/ et FODMAPredusert kosthold, tok jeg 
dette som en utfordring og startet denne bloggen. 
Her vil du finne informasjon om selve dietten, 
oppskrifter som er 100% lavFODMAP (som også 
innebærer at oppskriftene er laktosefrie og stort 
sett glutenfrie), tips for hvordan du kan reise når 
du følger denne dietten samt en liten dagbok der 
jeg deler mine erfaringer med dietten, IBS og det å 
være kronisk syk.

Hei!  Mitt  navn  er  Cecilie.  Jeg  elsker  å  eksperimentere  på  kjøkkenet.  Da  jeg,  pga.  IBS  (irritable  bowel  syndrome/irritabel  

tykktarm)  ble  tvunget  over  til  lavFODMAP/et  FODMAP-redusert  kosthold  tok  jeg  dette  som  en  utfordring  og  startet  denne  bloggen.  Her  vil  du  

finne  informasjon  om  selve  dietten,  oppskrifter  som  er  100%  lavFODMAP  (som  også  innebærer  at  oppskriftene  er  laktosefrie  og  stort  sett  

glutenfrie),  tips  for  hvordan  du  kan  reise  når  du  følger  denne  dietten  samt  en  liten  dagbok  der  jeg  deler  mine  erfaringer  med  dietten,  IBS  og  det  

å  være  kronisk  syk.  

 

 

 

 

Hobbykveld 

Inspirasjonskveld med Vibeke Sæther Svenningsen. 
Interiørtips, trender og hva du kan lage selv med enkle naturmaterialer. Tirsdag 4 april kl. 19.00 

Inngang kr. 50 

  

 

 

Foredrag 

Lokalhistoriker Roger Norman dykker ned i Bambles operahistorie. Sang av lokale aktører 
Enkel servering. Gratis inngang. 
Tirsdag 25 april kl. 19.00 
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Boklunsj
Ta med matpakka og få presentert litterære smaksprøver i lunsjen. 
Kaffe/te serverer vi.

Onsdag 18. januar  kl. 12.00
Onsdag 15. februar  kl. 12.00 
Onsdag 15. mars  kl. 12.00 
Onsdag 19. april  kl. 12.00 

Boklunsj  
Ta med matpakka og få presentert litterære smaksprøver i lunsjen. Kaffe/te serverer vi. Onsdag 18. januar kl. 12.00 

Onsdag 15.februar kl. 12.00  
Onsdag 15. mars kl. 12.00  
Onsdag 19. april kl. 12.00  

 
 

 

 

 

 

 



BARN PÅ BIBLIOTEKET
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Lesestund for barn. Gunn Holien leser, passer best for barn over 3 år.
Lørdag 28. januar kl. 12.30

Lesestund for barn. Anne Grete Dietzel leser, passer best for barn 
over 3 år.
Lørdag 18. februar kl. 12.30

Forestilling med Klovnen Knut. 
Gratis for barn, kr 30 for voksne. 
Lørdag 11. mars kl. 11.00
 

Påskeverksted med Vibeke Sæther 
Svenningsen.
Passer for barn fra 4 år. Barn 
under 7 år må ha med en voksen.
Ha på klær som tåler maling og 
lim. Gratis.
Lørdag 1. april kl. 10.30–13.00

 
 

 

Lørdag 1 april kl. 10.30-13.00 
Påskeverksted med Vibeke Sæther Svenningsen. 
Passer for barn fra 4 år. Barn under 7 år må ha med en voksen. Ha på klær som tåler maling og lim. Gratis 
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SPRÅKKAFÉ

Språkkafeen er et tilbud til deg som vil praktisere norsk. Vi treffes til 
en hyggelig og uformell samtale over en kopp kaffe eller te. Gratis.

Torsdag 19. januar  kl. 13–14.30
Torsdag 2. februar  kl. 13–14.30
Torsdag 9. februar  kl. 13–14.30
Torsdag 16. februar  kl. 13–14.30
Torsdag 2. mars  kl. 13–14.30
Torsdag 16. mars  kl. 13–14.30
Torsdag 30. mars  kl. 13–14.30
Torsdag 27. april  kl. 13–14.30
Torsdag 11. mai  kl. 13–14.30
Torsdag 8. juni  kl. 13–14.30

Snakker du norsk og vil bli kjent med noen av Bambles nye 
innbyggere? Da trenger vi deg som frivillig.

Ta kontakt med biblioteket på telefon: 35 96 56 50
 

 

 

 

 

 

Barn på biblioteket  

Lørdag 28 januar kl. 12.30 Lesestund for barn. Gunn Holien leser, passer best for barn over 3 år. 

Lørdag 18 februar kl. 12.30. Lesestund for barn. Anne Grete Dietzel leser, passer best for barn over 3 år. 

 

Lørdag 11 mars kl. 11.00 

Forestilling med Klovnen Knut. 

Gratis for barn, kr 30 for voksne.  
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LESEGLEDE

Åpen lesesirkel ledet av Eva Lindvig Haugen
Glad i å lese? Du som liker bøker, noveller og koser deg med å lytte til 
andre som leser. Kunne du tenke deg å diskutere det du har lest?
Dette er en samling hvor alle kan delta. Det eneste som kreves er at 
du møter opp.
Gratis inngang og enkel servering.

Tirsdag 10. januar  kl. 12–14
Tirsdag 7. februar  kl. 12–14
Tirsdag 7. mars  kl. 12–14
Tirsdag 4. april  kl. 12–14

Leseglede - Åpen lesesirkel ledet av Eva Lindvig Haugen Glad i å lese? Du som liker bøker, noveller og koser deg med å lytte til andre som leser. Kunne du tenke deg å diskutere det du har lest? 
Dette er en samling hvor alle kan delta. Det eneste som kreves er at du møter opp. Gratis inngang og enkel servering 

Tirsdag 10. januar kl. 12-14 
Tirsdag 7. februar kl. 12-14 
Tirsdag 7. mars kl. 12-14 
Tirsdag 4. april kl. 12-14 
 

  

 

 

 

 



Bamble bibliotek og litteraturhus
Krabberødstrand 14, 
3960 Stathelle 

Telefon: 35 96 56 50 
Epost: skranke@bamble.folkebibl.no  

Åpningstider 
Mandag: Stengt
Tirsdagtorsdag: 10.0019.00
Fredag: 10.0016.00
Lørdag: 10.0014.00

Følg oss på Facebook
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