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KULTURPROGRAM

LA DEG BEGEISTRE AV
EIDSBERG-MULIGHETENE
I hånden har du nå den femte utgave av Kultur- og begivenhetsprogrammet for
Mysen by og Eidsberg kommune med mange tilbud og muligheter både for oss
som bor her, og stadig flere tilreisende.
En del av disse er arrangement i regi av Eidsberg kommune, noen med handelsnæringens Mysenbyen AS som arrangør og flere av Kirken. Men de aller fleste
arrangement skapes og gjennomføres av den store og brede frivilligheten som
vi har i kommunen vår.
Jeg skulle gjerne vært på alle, noe nærmest hver dag, men har spesielt lyst til
å nevne:
Dagene rundt lørdag 15. juni – med butikkenes MY-dager, Mysenløpet
(5/10 km), konserter, ny Mysen byfest på kvelden og enda mere til.
2019 er det store bokåret med ekstra mange arrangementer i Eidsberg bib
lio
tek. Biblioteket er blitt vårt lokale «Litteraturhus» med paneldebatter og
tema-arrangementer. Ett eksempel er programmet i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen.
Vi har sommerkonsertene der alle de fine kirkene brukes som de flotte konsertlokalene de også er.
Vi har Festiviteten kino og kulturhus med daglige aktiviteter.

Erik Unaas
Ordfører i Eidsberg kommune /
Indre Østfold / Norge

Vi har unike møteplasser og kulturområder som Mysenelva, Høytorp fort og Folkenborg museum som bygger stolthet, historie, identitet, og er lavterskel-tilbud, der både unge og gamle er
like velkomne.
Og så har vi fått vårt eget hotell, Scandic Brennemoen. Dette gir enda flere muligheter til å få
besøkende utenfra.
2019 er siste året for Eidsberg kommune som selvstendig organisasjon. Fra 1. januar 2020 er vi
en av fem kommuner med i byggverket Indre Østfold kommune. Så i framtiden blir det nok et
felles kulturprogram for alle de 45 000 innbyggerne i Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og
Hobøl. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra, tilbudet blir enda bredere og for innbyggerne i
Askim blir det like naturlig å besøke Festiviteten som Askim kulturhus - og omvendt.
Velkommen til 2019. Vis at du er glad i bygda di. Vis at vi kan det med «å gå ut». Vis at vi er blitt
en kommune der ting skjer, og der folk møter opp.
PS! Husk å følge Eidsberg kommune på Facebook og www.eidsberg.no for oppdateringer og
enda flere hyggelige hendelser.
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KULTURPROGRAM

EIDSBERG KOMMUNE – SISTE SANG
Året vi går inn i blir et historisk år. Det er det siste
året Eidsberg opptrer som egen kommune. Dette
Kulturprogrammet er det siste vi lager for Eidsberg kommune alene. Det er en solid dokumentasjon på en levende kulturkommune, fylt med
opplevelser og arrangementer. Kultur bidrar til å
skape et steds identitet. Det er med på å fortelle historien om hvem vi er. Alle gallerier, scener,
kulturhus, grendehus, blåmerkete stier, bibliotek,
fotballbaner, festninger, museer, håndballkamper,
skiløyper, konserter - alt som skal arrangeres av
kultur og tilstelninger forteller noe om hva vi liker
og er stolte av. Denne identiteten og stoltheten
forsvinner ikke. Vi skal vi ta vare på den. Samtidig
som vi inviterer flere til å være en del av den – vi
blir en del av et større vi. Jeg håper folk i Eidsberg
vil oppleve Askim kulturhus som sitt kulturhus, på
samme måte som det blir naturlig for folk fra Askim å kunne ta en tur til Festiviteten – to kulturhus
som fyller ulike roller, som betyr mye for hver sin
by, men supplerer hverandre i en helhet. På den
måten kan Våre steder, Våre konserter og Våre
turstier i fra 2020 bli enda flere! Det er det som er
det fine med alt som skjer rundt oss nå.
Denne femte utgaven av Kulturprogrammet er vi like stolte av denne gangen, som vi var ved de fire
forrige utgivelsene. Nok en gang skal vi ta dere med på ulike opplevelser her i Eidsberg – og på vår
måte spille opp til forøkelsen som skal finne sted når fem kommuner blir til en. Bak står frivillige lag
og foreninger, profesjonelle arrangører og kommunens kulturvirksomhet.
Alle vi som jobber for å gi dere Eidsberginger litt av hvert å velge mellom på våre kulturelle arenaer,
ser med glede og spenning frem til å ta dere med over i det nye vårt. Vi vet at dere er et bra publikum, vi vet at dere stiller opp og gleder dere over slike tilbud – vi vet at vi skal jobbe for at dere
også i fremtiden får mye fint å glede dere over når det blir enda mer å velge mellom på de nye felles
kulturelle arenaene i Indre Østfold.
Knut Olav Brekklund Sæves
Virksomhetsleder kultur, næring og stedsutvikling
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JANUAR - APRIL
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JANUAR - APRIL

Makerspace på biblioteket
Elektronikk for hele familien
Biblioteket er mer enn bøker. Har du lyst til å lære og
programmere enkle spill, lage en ubrukelig robotarm,
eller lage pynt med lys som blinker? Eidsberg bibliotek
og Indre Østfold Kodeklubb tilbyr aktiviteter og øvelser
innen programmering, enkel elektronikk og skaperverksted. Dette er en morsom og inspirerende lørdags
aktivitet for unge oppfinner-spirer!

Tid og sted:
Eidsberg bibliotek, Kulturtorget
Lørdag 19. januar, kl 11.00
Lørdag 9. februar, kl 11.00
Lørdag 2. mars, kl 11.00
Lørdag 23. mars, kl 11.00
Lørdag 6. april, kl 11.00
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek i samarbeid med IKOMM og
Indre Østfold Kodeklubb
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JANUAR

Amcar og akvarell

Bluesmesse

Kunstutstilling med Morten Gran og Mona Grønstad
Morten Gran slo gjennom som maler i 1996. Han har malt seg
gjennom mange prosjekter som har handlet om arbeid med
farger og strukturer. Miljøer som har opptatt ham er blant annet
Amcar-, MC- og chopperkulturen. «Den amerikanske drømmen»
er en sentral del av hans engasjement, og til Eidsberg kommer
han med en serie bilder fra amcar- og choppermiljøet, i tillegg
til en serie inspirert av amerikansk populærkultur!
Mona Grønstad har siden starten på 2000-tallet fokusert på
akvarell-teknikken. Akvarell er en teknisk utfordring, prosessen
er i liten grad reversibel når vann og farger først er på papiret.
Som å være en linedanser, kort vei mellom lykke og katastrofe.
Mona er en forteller uten ord. Hverdagslige hendelser, et glimt
av noe i forbifarten kan være starten på et arbeid. Det hele blir
ofte hengende igjen som et minnebilde som bearbeides av
tiden.

Bluesmesse med Jon Ultvedt

Åpningstidene i galleriet er onsdager kl 16.00-19.00 og lørdag/søndag kl 12.00-15.00

Gudstjeneste med unikt tonefølge
Velkommen til en gudstjeneste med bluesarrangement til både
salmer og solosanger. Bluesen vil gå som en rød tråd gjennom hele kveldsgudstjenesten, og også prege den liturgiske
musikken. Jon Ultvedt er en bluesartist som har bodd i Mysen
de siste årene, og med seg har han gode musikervenner denne
kvelden.

Tid: Lørdag 19. januar - 5. februar i Galleri Festiviteten
Åpning 19. januar, kl 15.00
Fri entré
Arrangør: Eidsberg Kunstforening

Tid: Søndag 20. januar, kl 19.00 i Mysen kirke
Fri entré
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg

Språkkafé i Eidsberg
Lærer du norsk og har et ønske om å snakke norsk med andre?
Er du norsk og vil snakke med folk fra hele verden? Da er du
velkommen på språkkafé!
Tilbudet er gratis og åpent for alle, og vi veksler mellom å være
på biblioteket og hos Kirkens Bymisjon.
Tid: Felles oppstart 22. januar, kl 13.00 på Kulturtorget
Fri entré
Eidsberg biblioteks språkkafé er på tirsdager kl 13.00-14.00
i partallsuker: 22/1 (felles oppstart), 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4,
16/4, 30/4, 14/5, 28/5
Kirkens Bymisjons språkkafé og leksehjelp er på tirsdager
kl 16.00-18.00 i oddetallsuker: 29/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3,
9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6
Arrangør: Kirkens Bymisjon, NAV Eidsberg og Eidsberg bibliotek

Morten Gran
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JANUAR

Forfatterbesøk med Tania Kjeldset

Historien om en bøk

Litteratur og språkkafé

Fra kileskrift til e-bøker på 60 minutter

Vi starter vårens språkkafé med besøk av Tania Kjeldset. Hun
har gitt ut en rekke bøker for barn og ungdom, ble nominert til
UPrisen i 2010 og er oversatt til svensk, fransk og tysk. «Halloween» (2017) er hennes første bok for voksne.

Hvor kommer boken egentlig fra? Hva har den betydd for folk?
Vi starter Bokåret 2019 med en vandring gjennom bøkenes
historie fra antikken til i dag. Forfatter Torbjørn Oppedal gir en
lett og underholdende innføring i ting du kanskje ikke visste om
bøker.

Tid: Tirsdag 22. januar, kl 13.00 på biblioteket, Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Tid: Torsdag 24. januar, kl 19.00 på Kulturtorget, biblioteket
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Svingen Torader
Trekkspillgruppa fra Rakkestad slår an tonen

Fortellerstund

Gjør klar for gladmusikk på torader og trekkspill, gitar, bass og
rytme når Svingen Torader besøker Kulturtorget! Orkesteret,
som ble stiftet i 1993, spiller ofte på lokale foreningsmøter, velferdssentre og sykehjem. På Markens Grøde i Rakkestad deltar
gruppa alltid med musikalsk underholdning, og de har også
besøkt musikkfestivaler i Norge, Sverige og Danmark gjennom
mange år.

Tid: Lørdag 26. januar, kl 12.00 på biblioteket, Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Michelle Skaug leser høyt for de minste i biblioteket.
Varighet ca.25 minutter.

Tid: Onsdag 23. januar, kl 13.00 på Kulturtorget, Store festsal
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kommune, Den kulturelle spaserstokken

Svingen Torader
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JANUAR - FEBRUAR
Feldmannsaken

Konkurranse på biblioteket

Feldmannsaken 1942-1947:
Seierherrens justis

Bukkene Bruse lager rumpebrann

Et foredrag av historiker Ola Jonassen

Kom innom biblioteket, svar på spørsmålene og bli med i trekningen av billetter til forestillingen «Bukkene Bruse lager rumpebrann» på Askim kulturhus søndag 17. mars. Konkurransen er
åpen for alle og varer fra 1. februar til 1. mars 2019. Vinnerne vil
bli kontaktet.

Konkurranse på biblioteket

Feldmannsaken var en dramatisk episode som fant sted i Indre
Østfold under 2. verdenskrig. Det jødiske ekteparet Rakel og
Jacob Feldmann var på flukt til Sverige, men ble drept av de
to grenselosene som skulle frakte dem over landegrensen.
Losene fjernet verdisaker fra likene, som deretter ble dumpet i
Skrikerudtjernet i Trøgstad. Året etter fløt likene opp, og saken
ble kjent. Velkommen til et spennende foredrag!

Tid: 1. februar - 1. mars, Kulturtorget, biblioteket
Gratis
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Tid: Søndag 27. januar, kl 14.00, Folkenborg museum
Billetter: 60 kr
Arrangør: Østfoldmuseene, Folkenborg museum

Gallerikonsert

Sangkveld med Gunnar Ajer

Musikkelevene ved Eidsberg kulturskole holder konsert i Galleri
Festiviteten. Vakre toner i kunstnerlige omgivelser.

Kunst og musikk i ett

Pianist og sanger fra Lunde i Telemark

Tid: Torsdag 14. februar, kl 19.00 på Galleri Festiviteten
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kulturskole i samarbeid med Eidsberg
kunstforening

Gunnar Ajer er sterkt synshemmet og har vært organist i 16 år.
Med sin varme sangstemme gleder han sitt publikum. Han har gitt
ut 4 cd’er i ulike sjangre: religiøse folketoner, salmer, bedehussanger, country og negro spirituals. Noe er også egenkomponert.
Tid: Søndag 27. januar, kl 18.00 i Mysen Menighetshus Betania
Fri entré
Arrangør: Normisjon Mysen

Russerevyen 2019
Årets villeste eventyr i Festiviteten
Mysenrussen har årelange revytradisjoner i Festiviteten. Da
programmet gikk i trykken var tittel og innhold foreløpig en
godt bevart hemmelighet, men vi kan spå at her blir det fulle
hus, skyhøy stemning og et grensesprengende show. Gå ikke
glipp av dette!
Tid: 30. januar - 2. februar, Festiviteten
Billetter: www.eidsberg.kommune.no/ebillett
Arrangør: Mysenrussen
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JANUAR - FEBRUAR
Bok og kaffe

Vinterferiemoro på museet

Minneutstilling for Dag Storaker

Maskeverksted og maskeradeball

Et gjensyn med Dags kraftfulle tegninger og utrolige
teknikk.

På Folkenborg museum liker vi å kle oss ut, og i vinterferien er
det maskeverksted og maskeradeball som står på planen! Ta
med ditt beste kostyme, så lager vi en passende maske!
Les mer om arrangementet på våre nettsider:
www.ostfoldmuseene.no
Tid: 19-20. februar, kl 11.00-14.00, Folkenborg museum
Billetter: 50 kr
Arrangør: Østfoldmuseene, Folkenborg museum

Dag var Vålerenga-gutten som slo seg ned i Askim. En mann
av få og fine ord, men med store visjoner når det kom til kunst.
Dag flyttet til Askim i 1982, og i 1984 hadde han sin første separatutstilling i Askim Kunstforening.
Det var tegning, for det meste i stort format, som ble hans
varemerke. På 90-tallet virkeliggjorde han sine tredimensjonale visjoner, også disse oftest i stort format. I 1993 skapte han
furore på Høstutstillingen med skulpturen «Still Going Strong»,
et hestekranium bygget om til racerbil. I løpet av 90-tallet ble
Storaker en av samtidens mest anerkjente kunstnere med store
utsmykkingsoppdrag, prosjektutstillinger og en landsomfattende vandreutstilling. Dag Storaker gikk ut av tiden i 2013. I mars
vises mange av hans verker i Galleri Festiviteten.

Fortellerstund
Michelle Skaug leser høyt for de minste i biblioteket.
Varighet ca. 25 minutter.
Tid: Lørdag 23. februar, kl 12.00 på biblioteket, Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Åpningstidene i galleriet er onsdager kl 16.00-19.00 og lørdag/søndag kl 12.00-15.00
Tid: 2-17. mars på Galleri Festiviteten
Åpning lørdag 2. mars, kl 15.00
Fri entré
Arrangør: Eidsberg Kunstforening

Bok og kaffe
«Jeg har fått låne en hel verden…»
Velkommen til bokprat! Denne kvelden presenterer vi nye
bøker sammen med musikalske innslag. Det blir smakebiter fra
både skjønnlitteratur, sakprosa, noveller og dikt. Vi serverer
kaffe, te og noe å bite i.
Tid: Tirsdag 26. februar, kl 19.00 på Eidsberg bibliotek
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek
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FEBRUAR
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FEBRUAR

Hildringstimen
Eviggrønn konsertforestilling på Kulturtorget
«Hildringstimen» er en konsertforestilling med vårlig og
maritimt tema, der Underholdningsvogna presenterer
friske låter fra revyens glansdager og vakre viser av både
eldre og yngre årgang. Tittellåten er selvsagt med, men
det er ikke bare Erik Byes viser om hav og sjø som går
under denne paraplyen.
Her blir det nemlig gjenhør med låter som «Hav og
himmel» (W. Myhre) og «Når de lyse bjerke springer ut»
(N. Brockstedt). Noen nyere artister som De Lillos og Lillebjørn Nilsen får også plass i programmet. Det blir også
et lite gjenhør med et par historiske reklamer, iscenesatt
med kostymer og rekvisitter i ekte Underholdningsvogna-stil!
Underholdningsvogna ønsker, som alltid, hjertelig
velkommen til en sprudlende konsert og oppfordrer til
allsang!

Tid: Onsdag 13. februar, kl 13.00 på Kulturtorget,
Store festsal
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kommune, Den kulturelle spaserstokken
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MARS

UNG KULTUR MØTES - UKM
Vis hva du kan!
Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talentet
ditt? Ung kultur møtes - UKM - er en møteplass for ungdom
og kultur, der vi skaper noe sammen.
Vi ønsker deg som deltager på UKM hjertelig velkommen
til Ungdommens kulturhus i Mysen. Vårt UKM vil foregå på
ungdomskulturhusets egen scene. Her er det også filmrom,
kjøkken og plass til fremvisning av både kunst, dans og teater.
Som i fjor skal vi arrangere et hyggelig, inkluderende og samlende UKM, der alle deltagere er helter!
Tenker du å melde deg på? Husk at du kan bruke UKH Eidsberg som et sted til å øve, få tips og bli kjent med andre
deltagere. Ungdommens kulturhus har bandrom, studio, dansesal, kjøkken osv. Du kan til og med øve på scenen som UKM
skal være på og få veiledning av de som jobber der.
For mer informasjon og påmelding - se www.ukm.no.

Tid: Lørdag 2. mars, kl 14.00 på Kulturtorget, UKH Eidsberg
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kommune
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MARS

Eidsberg Herredsstyre, 1960
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MARS

Kvinner i Indre Østfold-politikken
Debatt på biblioteket
Eidsberg kommune går over i historien uten å ha hatt en
eneste kvinnelig ordfører. De fem kommunene som nå slår
seg sammen er alle ledet av mannlige ordførere. Kvinner
i samfunnsdebatten blir oftere hengt ut og angrepet i
sosiale medier enn menn. Hva skal til for at kvinner velger
politikk? Hva skal til for å bli nominert i partiene?
Hva skal være kvinnenes rolle på Indre Øsfolds politiske
scene?
Må kvinner bli menn for å nå opp?
Som oppladning til den internasjonale kvinnedagen inviterer vi til paneldebatt i Eidsberg bibliotek. Debatten er
støttet av Fritt Ord, og blir ledet av Rita Sletner.

Tid: Torsdag 7. mars, kl 19.00 på biblioteket, Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek
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MARS

SENIORDAGEN 2019 - Kultur og velferdsteknologi
For tredje år på rad inviterer vi til Seniordag på Kulturtorget. I samarbeid med lokale pensjonistforeninger presenteres et program
med innhold som skal være både interessant og relevant. Temaet i år er “Kultur og velferdsteknologi”, og som alltid blir det gode
pauser med bevertning underveis.

Bokprat med Torbjørn Oppedal

Program

Formidler Torbjørn Oppedal fra biblioteket kommer og gir
gode lesetips for våren. Du får høre et knippe utvalgte favoritter fra boksamlingen, både gamle og nye.

10.00 Åpning av seniordagen
10.10 Bokprat v/ litteratur- og kulturformidler
Torbjørn Oppedal
10.45 Foredrag om velferdsteknologi
v/ Frode Austigard

Foredrag om velferdsteknologi
Hva er velferdsteknologi? Hva kan det brukes til? Vil velferds
teknologi gi deg en bedre alderdom? Skal vi behandles av
roboter i framtiden?

11.45 Velferdsteknologi i Eidsberg kommune
v/ Eivind Bjørnstad
12.00 Pause - gratis bevertning

Frode Austigard fra Atea kommer for å fortelle om velferdsteknologi og hvordan den kan brukes for at flest mulig skal kunne
bo lengst mulig i egen bolig, med trygghet i hverdagen.

13.00 Konsert med Anita Hegerland
Tid: Onsdag 20. mars, på Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kommune i samarbeid med lokale pensjonistforeninger, Den kulturelle spaserstokken og Østfold
Kulturutvikling

Anita Hegerland
Anita Hegerland var internasjonal barnestjerne på 1960- og
-70-tallet og ble Norges første millionselgende artist. Hun er
også kjent for samarbeidet med engelske Mike Oldfield på
1980-tallet. På Kulturtorget tar hun de eldre med tilbake til
slagerne hun hadde da hun bl.a. var gjest i «Hylands hörna» i
1979. På gitar har hun med seg Espen Rogne.

Bokprat

Frode Austigard
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MARS

Anita Hegerland
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MARS

Gospelkonsert i fastetiden
Solveig Leithaug m/band
Det er nærmere 30 år siden Solveig Leithaug debuterte som
plateartist. Leithaug, som har bodd 20 år i USA, har blant
annet vunnet Gospel Music Associations Dove Award som
«International Artist of the Year». Vinteren 2019 er hun på
turné i Norge med et program for fastetiden, og Mysen kirke
er et av de første stedene hun vil besøke.
Tid: Søndag 3. mars, kl 19.00 i Mysen kirke
Billetter: 150 kr, selges hos Norli bokhandel og ved inngang
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg

Eventyryoga
Leken yogastund for barn og foreldre
Instruktør Gitte Ous gir en yogatime med utgangspunkt i
eventyr, og dette passer for barn fra 4 år og oppover.
Ta gjerne med yogamatte hvis du har.
Tid: Lørdag 9. mars, kl 11.00 på Kulturtorget, biblioteket
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Eventyryoga

Solveig Leithaug
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MARS

Unionskampen

gjøre med henne. Noen mener de må slippe henne løs igjen,
mens andre synes de skal torturere henne litt først. Enkelte
mener de bør prøve å få henne til å forstå at hun ødelegger
miljøet i klassen. Og noen foreslår at de rett og slett tar livet av
henne og graver henne ned i skogen.

Felles V75-stevne med Sverige
Unionskampen er en av de store dagene i året på Momarken
travbane. De beste hestene fra både Sverige og Norge møtes
til dyst i flere spennende løp i et felles V75-stevne. På løpsdagen kjøres bl.a. Steinlagers Æresløp for varmblodseliten og
Østfoldpokalen for de beste kaldblodshestene. Det er mange
penger i V75-potten denne dagen. Er du riktig heldig kan du
vinne over 50 millioner!

“Den store klassepesten” er ungdomsteater fremført av lokale
teaterelever ved Eidsberg kulturskole. Forestillingen skal senere
spilles i Fredrikstad som en del av teaterfestivalen “Den unge
scene”.
Tid: Torsdag 28.mars, kl 18.30 i Festiviteten
Fri entré. Anbefalt aldersgrense 12 år.
Arrangør: Eidsberg kulturskole

Tid: Lørdag 23. mars, kl 13.30 på Momarken travbane
Billett: Inngang kr 50. Gratis parkering og program.
Arrangør: Momarken Toto AS

Den grønne ridder

Hele menigheten synger

Pianostredet figurteater

Velkommen til en sangkveld der du får synge med på kjente
salmer, sanger, gospel og lovsanger fra den store kristne
sangskatten vår. Leif Ingvald Skaug står i bresjen for dette, og
det inviteres til en øvelse mandagen før, for den som har lyst til
å være med i et forsangerkor denne sangkvelden. Alle inviteres
til å være med og synge!

I et kongerike langt, langt borte har en prinsesse nettopp
mistet sin mor. Hennes far, kongen, må gifte seg på nytt med
en dronning som har to døtre fra før. Og som i eventyr flest
er ikke stemødre til å spøke med. Vi ønsker både riddere og
prinsesser hjertelig velkommen til en lekende reise med Daniel
Sandvik og Håkon Mørland på Eidsberg bibliotek.

Tid: Søndag 24. mars, kl 19.00 i Mysen kirke
Fri entré
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg

Tid: Lørdag 30. mars, kl 12.00 på Kulturtorget, biblioteket
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Den store vaffeldagen
En smak av vaffelens historie
Vi tester ut det gamle vaffeljernet og dets oppskrift i Gutustua,
og sammenligner med dagens vafler stekt i elektrisk vaffeljern.
Ta turen innom museet for en smak av vaffelens historie!
Les mer om arrangementet på våre nettsider: www.ostfoldmuseene.no
Tid: Mandag 25. mars, kl 12-13, Folkenborg museum
Fri entré
Arrangør: Østfoldmuseene, Folkenborg museum

Den store klassepesten
Foto Ellen Midtfjord

Ny norsk ungdomsdramatikk skrevet av
Kjetil Indregard
Charlotte er klassens bitch og sjefsmobber, men under en
bursdagsfest hjemme hos en av de andre jentene, går hun for
langt. Resten av klassen får nok, og binder henne fast til en stol.
Derifra og ut handler stykket om hva klassekameratene skal
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Østfold på langs på 180 minutter
Fottur i ord og bilder
I løpet av seks dager gikk Svein Syversen 156 kilometer
gjennom storskogen i Østfold. Gjennom ord og bilder tar
han oss med på en enestående vandring. Turen går langs
skogsstier, på grusveier og ute i ville skauen - fra Rømskog
og Trøgstad i nord til søndre Boksjø i Aremark/Halden og
svenskegrensa i sør.
180 minutters maraton-foredrag er blitt et varemerke
for Eidsberg bibliotek, og dette er andre gangen Svein
Syversen gir seg i kast med denne utfordringen. Tidligere har han gjort “Fjella på 180 minutter”, som gikk for full
sal. I tillegg har Kjell Olaussen tatt for seg “Smedgata på
180 minutter”, mens Even Elvenes har fortalt Momarkens
historie.
Gjør klar for nok et flott og inspirerende maraton-foredrag,
når Svein Syversen forteller om sin vandring.

Tid: Tirsdag 2. april, kl 19.00 på Kulturtorget, biblioteket
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek
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Damenes Aften i Mysen
Ta en venninnekveld i Mysen, unn dere en hyggelig opplevelse
i de ulike butikkene i byen, og bli inspirert av vårens moter. Her
blir det aktiviteter, trendvisning og gode tilbud hele dagen.
Gjør byturen komplett med en avslutning på et av byens mange
spisesteder. Husk å reservere bord i god tid!
Tid: Torsdag 4. april, kl 09-21 (langåpent) i Mysen
Arrangør: Mysenbyen

DameTorsdag med smak av vår
Forfatter Torunn B. Båtvik og sanggruppa Tonefall
Marta Breen

Lærer Torunn Båtvik er en lun og god formidler. Hun vil bl. a. lese
sine egne dikt. Tonefall består av 14 sangglade unge damer fra
Indre Østfold. De synger gjerne gospel og salmer. Pause med
servering av salat med tilbehør, kaffe og kaker. Loddsalg.

Marta Breen - F-ordet

Tid: Torsdag 4. april, kl 18.30 i Mysen Menighetshus Betania
Fri entré
Arrangør: Normisjon Mysen

«Kvinner er ingen ny oppfinnelse. Det kan bare virke
sånn iblant.»
I dette underholdende foredraget guider forfatter og spaltist
Marta Breen deg gjennom feminismens historie, fra det første
kvinnesaksmøtet i historien til #metoo, fra suffragettene til 1970åras abortkamp. Hun snakker også om behovet for feminisme i
vår tid og viser eksempler på hvordan medier og populærkultur
ofte framstiller kvinner og menn på stereotypt vis.

Nordisk aften
Eidsberg Bygdekor og gjester synger nordiske sanger
Eidsberg Bygdekor arrangerer for femte år på rad en hyggelig
og sosial kveld med sang som hovedfokus. Denne gangen er
sangene hentet fra et stort og mangfoldig nordisk repertoar.
Eidsberg Bygdekor og gjester inviterer til en kveld med mange
overraskelser og håper at mange vil komme å høre på. Det vil bli
salg av mat og drikke.

Tid: Tirsdag 9. april, kl 19.00 på Kulturtorget, biblioteket
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Johansen heiser genser’n

Tid: Lørdag 6. april, kl 19.00 på Kirkeby Grendehus
Billetter: 150 kr
Arrangør: Eidsberg Bygdekor

Sagaen om genser`n ruller videre
Genser’n te’n Johansen slutter aldri å overraske! Sognepresten
likte veldig godt å høre noen av historiene som har satt sine spor
i genser’n fra 1949 - genser’n som har vært kloden rundt og vært
vitne til en verden i forandring. Bestyrerinnen ønsker fortsatt å
sette kloa i den, ikke for å vaske eller kaste. Nei, for å ramme den
inn! Slik at alle kan få se genseren med alle historiene!

Gallerikonsert
Kunst og musikk
Musikkelevene ved Eidsberg kulturskole holder konsert på Galleri
Festiviteten. Vakre toner i kunstnerlige omgivelser.

Helge Sveen som Johansen er tilbake med en ny forestilling om
sjømannen og hans trofaste følgesvenn, genser’n. Bli med på
en minne- og erindringsseilas! Tilbake til tiden hvor veldig mye
var så mye bedre! Til tiåret hvor det fortsatt var trange tider men
hvor pila pekte rett opp: 1950-åra! Og musikken er med, den
samme som strømmet ut fra Ønskekonserten det tiåret.

Tid: Mandag 8. april, kl 19.00 på Galleri Festiviteten
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kulturskole i samarbeid med Eidsberg
kunstforening

Tid: Onsdag 10. april, kl 13.00 på Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kommune, Den kulturelle spaserstokken
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Påskeutstilling

Påskekrim på museet

«Glede over glede»

Vær detektiv for en dag!

Velkommen til årets påskeutstilling i forbindelse med påskefeiringen i Eidsbergkirkene. I år feires alle påskens fem gudstjenester
fra palmesøndag til påskedag i Mysen kirke. I den forbindelse blir
det en kunstutstilling i kirkerommet i hele denne perioden og
noen dager etter.

Vi gjentar fjorårets suksess, og inviterer til dramatisert påskekrim
på museet. Bli med lensmannsfrua på nye oppdrag og løs de
mystiske krimgåtene rundt om på museet.
Les mer om arrangementet på våre nettsider www.ostfoldmuseene.no

Det vil bli stilt ut verker av billedhugger/billedkunstner/skulptør
Lise Amundsen, født i 1933. Hun har sin utdannelse fra Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo 1950-55. Hun har vært
hospitant hos billedhugger Nils Flakstad 1955 og 1959, og har
hospitert hos billedhuggere i i London, Paris, Firenze, Bergenholtz, Chicago m.m.

Tid: 15-17. april, kl 12-14 på Folkenborg museum
Inngang 50 kr. Barn 0-5 år gratis
Arrangør: Østfoldmuseene, avdeling Folkenborg museum

Lise Amundsen bor i Halden og har mange utsmykninger og
verk i offentlige samlinger, og store statuer i mange byer både
i Norge og rundt omkring i verden. Vi vil få et utvalg av hennes
verker til påskeutstillingen. Følg med på nærmere annonsering
av åpningstider.
Tid: 14-24. april i Mysen kirke
Fri entré
Arrangør: Den Norske Kirke i Eidsberg

Påskeutstilling

Johansen heiser genser’n
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Bok-amnesti

Orgeltoner i den stille uke

Amnesti for gebyrer

Willem Wilschut

Verdens bokdag

Orgelet i Østfolddomen er et instrument eidsbergingene
med rette kan være stolte av. Det er et av de største og beste
instrumentene mellom Fredrikstad og svenskegrensen. Eidsbergs kantor Willem Wilschut vil spille et kort program med
orgelmusikk som er spesialskrevet til påskeuka, kombinert med
tekstdeklamasjon. Velkommen til en kveld med orgeltoner og
tekster til ettertanke og refleksjon.

Har du glemt å levere bøkene du lånte på biblioteket tilbake
i tide? Har du ubetalt purregebyr? Tirsdag 23.april gir vi gebyr-amnesti! Så rett ryggen, ta med deg boka og henvend deg
i skranken – så fikser vi resten!
I 1995 valgte FN 23. april som Verdens bokdag. Datoen 23. april
er valgt fordi det var den dagen i 1616 at Miguel de Cervantes
og William Shakespeare døde.

Tid: Tirsdag 16. april, kl 19.00 i Eidsberg kirke
Fri entré
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg

Tid: Tirsdag 23. april, kl 10-19 på Kulturtorget, biblioteket
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

«Mormor danset i regnet» - foredrag

Vårdager på Høytorp fort

Trude Teige

Aktiviteter for hele familien

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. I
2002 debuterte hun med den historiske romanen ”Havet syng”,
og oppfølgeren ”Lene seg mot vinden” kom to år senere.
Teige har til nå skrevet fem populære krimromaner om TV-journalisten Kajsa Coren. Den historiske romanen ”Mormor danset
i regnet” fra 2015 handler om krigsopplevelser sett gjennom
øynene til en tyskerjente. Boken er inspirert av faktiske personer og hendelser og ble en suksess da den kom. Den ble også
nominert til Bokhandlerprisen.

Aktørene åpner dørene og inviterer til to innholdsrike dager
med husflid- og kunstutstillinger, salgsboder og åpent fjellanlegg med omvisninger, dyrelandsby hvor du kan hilse på dyr
og ri på hest, åpne kaféer, fjellkjøkken og restaurant. Det blir
også kjøring med militærbil og flotte steder å utforske. For mer
informasjon, se www.visithoytorpfort.com
Tid: 27-28. april, kl 11.00-16.00 på Høytorp fort
Fri entré. Parkering 30 kr
Arrangør: Aktørene på Høytorp fort

Tid: Onsdag 17. april, kl 13.00 på Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kommune, Den kulturelle spaserstokken
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Annette Koefoed

George Michael Tribute Show

Kunstutstilling i Galleri Festiviteten

Musikal-linjen med Bjørn Halstensen

Annette Koefoed er utdannet ved kunstakademiene i Bergen
og Oslo. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og har deltatt
på Høstutstillingen og landsdelsutstillinger. Hun har også hatt
flere offentlige kunstprosjekter og er innkjøpt av bl.a. Norsk
kulturråd og Bergen billedgalleri.
Åpningstidene i galleriet er onsdager kl 16.00-19.00 og lørdag/søndag kl 12.00-15.00
Tid: Lørdag 27. april - søndag 12. mai i Galleri Festiviteten
Åpning 27. april, kl 15.00
Fri entré
Arrangør: Eidsberg Kunstforening

George Michael Tribute Show oppsto på Hankø som sommershow sommeren 2017. Det tar for seg hele spekteret av sanger fra
en av verdens største artister, helt fra Wham og frem til Michaels
tragiske død 1. juledag 2016. Et profesjonelt orkester bestående
av 12 stk på dette showet gir trøkk, fest og hits på rekke og rad.
Musikalklassen på Kulturskolen er med, og dette er deres sommerkonsert.
Tid: Tirsdag 28. mai, kl 19.00 i Festiviteten
Billetter: 250 kr inkl. gebyr, selges på www.eidsberg.kommune.no/ebillett
Arrangør: Eidsberg kommune

Vårkonsert med Viseklubben Lars
Vårlig sangglede
Tradisjonen tro inviterer de muntre sangerne i Viseklubben Lars
til sin årlige vårkonsert. Nye viser er øvd inn og gamle viser er
børstet støvet av. «Larsene» lover en kveld med godt humør,
stor sangglede og rikelig med muligheter for publikum til å
synge med. Det serveres kaffe og kaker i pausen.
Tid: Mandag 29. april, kl 19.00 i Filadelfiakirken Mysen
Billetter: Kr 200, selges ved inngang
Arrangør: Viseklubben Lars

Bok og kaffe
«Prøv å styre unna nyhetene…»
Velkommen til bokprat! Denne kvelden presenterer vi nye
bøker sammen med musikalske innslag. Det blir smakebiter av
både skjønnlitteratur, sakprosa, noveller og dikt. Vi serverer
kaffe, te og noe å bite i.
Tid: Tirsdag 7. mai, kl 19.00 på Kulturtorget, biblioteket
Fri entré
Arrangør: Eidsberg bibliotek

Mai-dager

Mai-dager i Mysen
Nyt våren, musikk og gode tilbud
Nyt en dag i Mysen og kom i 17-mai-stemning med musikk og
korps. Kanskje skal du fornye garderoben til konfirmasjon eller
pynte opp med blomster? I Mysen finner du spesialforretninger
med gode tilbud disse dagene. Avslutt gjerne dagen med en
lunsj eller middag på et av de lokale spisestedene!
Tid: 9-11. mai i Mysen
Arrangør: Mysenbyen
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Tore Halvorsen

Sommerdager og My-dager i Mysen
Handle i Mysen - få MY-sedler og vær med i trekningen
Velkommen til Sommerdager i Mysen, hele tre dager til ende!
Handle i Mysen, få MY-sedler med på kjøpet og vær med i den
store trekningen på Mysen torg lørdag. Her blir det aktiviteter
for alle, fra den lille 1-åringen til godt voksne pensjonister, god
underholdning, og ikke minst – det store matmarkedet i David
Blids gate. Mysen er stedet for å spise deilig mat og gjøre en
god handel! Sammen med Mysenløpet og Mysen ByFest er denne langhelgen definitivt verdt å holde av i kalenderen.
Tid: 13-15. juni i Mysen
Arrangør: Mysenbyen

Tore Halvorsen
Ole Ivars-vokalisten går solo

MysenLøpet

I november 2018 ble det kjent at Tore Halvorsen gir seg som
vokalist i Ole Ivars. Tore har hatt hele 30 år på scenen med
Ole Ivars, men nå gir Halvorsen eksklusive konserter for eldre
basert på sin fantastiske karriere. Vi lover stor stemning, og en
real rundtur nedover «memory lane», når Tore byr på kjente
og kjære hits som Änglarna fanns, En får væra som en er, Nei,
så tjukk du har blitt osv. Kanskje får vi levert andre legendariske
svensktoppar, også? Her er ikke veien fra vemod til latter lang!

Indre Østfolds koseligste sentrumsløp
MysenLøpet arrangeres i år for tredje gang. Velg mellom løype
på 5 km eller 10 km som går i og rundt Mysen sentrum. Dette er
et løp for alle der tidtaking er valgfritt. Det vil bli eget barneløp
for de minste. Rabatterte priser til de som melder seg på tidlig.
Som alltid vil det bli flotte premier!
Tid: Lørdag 15. juni, kl 14.00 i Mysen sentrum.
Påmelding på www.eqtiming.no
Arrangør: Eidsberg idrettsråd med bistand fra klubber,
organisasjoner og næringsliv

Tid: Onsdag 29. mai, kl 13.00 på Kulturtorget
Fri entré
Arrangør: Eidsberg kommune, Den kulturelle spaserstokken

Sommerles
Lesekampanje for barn fra 6-13 år
Eidsberg bibliotek inviterer, tradisjonen tro, alle barn fra 6-13 år
til lesekampanjen Sommerles. Sommeren blir enda bedre med
bøker!
Tid: 1. juni-31. august
Gratis
Arrangør: Eidsberg bibliotek
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Jubileumskonsert
Eidsberg Brassband 40 år
Eidsberg Brassband inviterer til festlig jubileums
konsert i anledning sitt 40-års jubileum. Med på laget
har de fremragende solister som tidligere har medvirket i korpset. Publikum kan vente seg et variert og
fengende program med stor bredde. Gå ikke glipp
av dette!
Tid: Lørdag 15. juni, kl 17.00 i Festiviteten
Arrangør: Eidsberg Brassband

Zulufestivalen
Bare Slitu er Slitu
For 10. gang arrangeres Zulufestivalen på «Berget
det blå» ved riksvei 128. Opus og Lucky Bastards
spiller, i tillegg til at det som vanlig holdes VM i
stikkekasting. Alt dette, pluss humorinnslag, kan du
oppleve hvis du kommer til Slitu. Mer info finner du
på Facebooksiden «Zulufestival 2019».
Tid: Lørdag 15. juni fra kl 18.00
Fri entré
Arrangør: Zululand

Sommerskole og åpent museum
Også på årets sommerskole kan du lære gammelt
håndverk. I fjor hadde vi møbelsnekkerkurs og laftekurs for barn, og vi lover enda et spennende kurs for
barn i skolealder!
I vårt åpne museum kan du bli med inn i de gamle
husene og høre spennende historier, se utstillingen
av hestekjøretøy eller kose deg med en is fra
museumskaféen!
Åpen butikk og kafé.
Les mer om arrangementet på våre nettsider:
www.ostfoldmuseene.no
Tid: Mandag-søndag hele uke 26 kl 11-14,
Folkenborg museum
Inngang 60/20. Barn 0-5 år gratis
Billetter: Sommerskole: 150 kr.
Arrangør: Østfoldmuseene, avdeling Folkenborg
museum

Sommerdager
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MYSEN BYFEST 2019
Oslo Ess!
Mysen ByFest braker løs på Kulturtorget i Mysen sentrum for tredje gang lørdag 15. juni!
Endags-festivalen er blitt til en skikkelig byfest med
både mat, drikke og livemusikk. Årets festival toppes
av ingen ringere enn Oslo Ess. Bandet fra Oslo er et av
landets aller fremste rockeband, og vil by på en kruttsterk konsert på Kulturtorget. Øvrige band vil presenteres gjennom vinteren, så følg med på Facebooksiden
«Mysen ByFest»
Initiativtakerne til Mysen ByFest er dels lokalt forankret
med ekteparet Kim og Anne Johnsrud, som både bor
og jobber i Mysen, og ekteparet Dan Marius og Yvonn
Nordhagen. Sistnevnte er begge oppvokst i Trøgstad/
Båstad, men har de siste 15 årene både driftet og ledet
flere utesteder og musikkscener i Oslo. Begge har lang
og bred erfaring innen arrangørbransjen med over 2500
kulturarrangementer til sammen.
Merk dere datoen!

Tid: Lørdag 15. juni, kl 18.00- 01.00 på Kulturtorget
Billetter: Selges på www.ticketmaster.no.
Arrangør: ByFest Mysen
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Sommerkonsert i Eidsberg kirke

Sommerkonsert i Mysen kirke

Sommerkonsertene i kirkene i Eidsberg innledes med konsert
i Eidsberg kirke. Følg med på Eidsberg kirkes hjemmesider
www.eidsberg.kirken.no.

Ellen Sofie Hovland og Knut Reiersrud
Ellen Sofie Hovland Austad er en populær visesanger som skriver sine tekster selv og tonesetter dem med dyktig gitarspill.
Hun er oppvokst på Mysen, og mange vil uten tvil glede seg til
et gjensyn med artisten. Med seg har hun den kjente gitaristen
Knut Reiersrud. De har utviklet et spennende samarbeid, og
Reiersrud vil ha egne innslag i tillegg til at han akkompagnerer
Ellen Sofie når hun fremfører sine viser.

Tid: Onsdag 26. juni, kl 20.00, i Eidsberg kirke
Billetter: 150 kr, selges hos Norli bokhandel og ved inngangen
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg

Tid: Onsdag 3. juli, kl 20.00, i Mysen kirke
Billetter: 150 kr, selges hos Norli bokhandel og ved inngangen
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg
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Knut Reiersrud

Sommerkonsert i Trømborg kirke
Håkon Hauer og Monica Nilsen Walther
Konserten i Trømborg kirke vil få et meget spennende og variert program. Artisten og musikeren Håkon
Hauer vil fylle kirkerommet med alt fra gospel i kjent
Elvis-stil til salmer og uforglemmelige viser av Stein
Ove Berg. Hauer, som har aner fra Trøgstad, har med
seg den dyktige sangeren Monica Nilsen Walther.
To av duoens faste musikere utgjør teamet denne
konsertkvelden.
Tid: Onsdag 10. juli, kl 20.00, i Trømborg kirke
Billetter: 150 kr, selges hos Norli bokhandel og ved
inngangen
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg

Sommerkonsert i Hærland kirke
Bernt Bekke med orkester
Bernt Bekke er en allsidig musiker, som bor i Mysen.
Han var sentral i bandet «Country Snakes», som på
80- og 90-tallet satte dype spor etter seg i musikk-Norge. Sammen med Lillian Askeland nådde de
et platesalg på over en million plater.
Til konserten i Hærland kirke vil han ha med seg et
orkester bestående av Berit Bjerke, Kai Funderud, Karl
Jakob Enger, og Eugen Shapovs, alle fra Eidsberg. De
vil fremføre både låter fra 80-tallet og nyere musikk.
Velkommen til en herlig country-kveld!
Tid: Onsdag 17. juli, kl 20.00, i Hærland kirke
Billetter: 150 kr, selges hos Norli bokhandel og ved
inngangen
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg

Lunsjkonserter Mysen kirke
Gratis lørdagskonserter i sommermånedene
I perioden juni – august er det også lunsjkonserter
i Mysen kirke hver 1. og 3. lørdag i måneden. Dette
er kortere og mer uformelle konserter med lokale
artister. Konsertene varer i ca. 40 minutter, og det
serveres leskedrikk og frukt etter konsertene.
Tid: 15. juni, 6. og 20. juli, 3. og 17. august, kl 12.00,
i Mysen kirke
Fri entré
Arrangør: Den norske kirke i Eidsberg
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BIBLIOTEKET
PÅ BIBLIOTEKET KAN DU…

500 år etter at den første norske boka ble trykt, inviterer
Nasjonalbiblioteket til nasjonalt bokår i 2019. Bokåret skal
feires med minst 500 arrangementer i 500 bibliotek landet over, og vi er selvfølgelig med på dette. Med støtte
fra Nasjonalbiblioteket har Eidsberg bibliotek, sammen
med de andre bibliotekene i Indre Østfold kommune,
store og små arrangementer og aktiviteter, og håper at
dere alle vil finne noe som frister.

• Få deg et lånekort som kan brukes i de fleste norske
bibliotek
• Få hjelp til å laste ned vår app, Bibliofil. Appen kan brukes
som lånekort, og du har en oversikt over dine lån
• Låne bøker, lydbøker, filmer og tidsskrifter
• Benytte deg av lese- og grupperom
• Bruke PC og ta utskrift. Vi er også behjelpelige med kopiering, skanning og rett kopi med bevitnelse
• Få litteraturtips, både til fritid og til studier. Vi kan også veilede deg i søkemetoder på internett
• Delta på arrangementer, som forfatterbesøk, bokprat og
foredrag

Hør dyktige litteraturformidlere på «Bok og kaffe», kom
på forfatterbesøk med Tania Kjeldset, hør foredrag av
Marta Breen, treff andre mennesker på språkkafé, eller ta
med barna på fortellerstund og Makerspace.
Ikke gå glipp av debatten «Kvinner i Indre Østfold-politikken», der Eidsberg bibliotek har fått støtte fra Fritt Ord til
å markere Kvinnedagen. Vi har med oss Rita Sletner til å
lede debatten.
Dette er bare noe av det som skjer hos oss denne våren!

BRUK BIBLIOTEKET HJEMMEFRA. DU KAN:
• Låne e-bøker til nettbrett og mobil via appen eBokBib
• Søke etter bøker og annet materiale fra bibliotekets nettsider
eller via Bibliofil-appen
• Fornye og bestille bøker og annet materiale i MappaMi eller
Bibliofil-appen. Her har du kontroll over dine lån!
• Lån magasiner og aviser fra mer enn 100 land rett til nettbrettet eller smarttelefonen din via PressReader
• Motta nyheter fra oss via Eidsberg appen

I samlingen vår av bøker, filmer og tidsskrifter har vi noe
for enhver smak. Om du ikke finner akkurat det du er ute
etter, så låner vi inn fra andre bibliotek.
Lokalet har flere sittegrupper, og du kan gjerne slappe
av med dagens avis eller et tidsskrift i sofakroken. Vi har
også leserom og grupperom der du kan studere i rolige
omgivelser.
Vi samarbeider gjerne med andre. Ønsker du å arrangere noe på biblioteket, eller har du innspill og ønsker om
aktiviteter hos oss, ta gjerne kontakt!
Kom innom oss, da vel!
Med vennlig hilsen Eidsberg bibliotek
v/ biblioteksjef Elin Brandsrud
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Ordinære åpningstider
Mandag		
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		
Lørdag		
Søndag		

12.00 – 15.00
10.00 – 19.00
10.00 – 15.00
10.00 – 19.00
10.00 – 15.00
10.00 – 14.00
Stengt

Det digitale biblioteket
Vi har flere digitale tjenesteplattformer. Spør oss gjerne om
veiledning. Se også informasjon under E-bibliotek på våre
nettsider http://www.eidsberg.folkebibl.no/om/tips/

Instagram
Få et innblikk i bibliotekets hverdag.
Følg oss på @eidsbib

Bibliofil
Administrer dine lån her.
Forny, reservér m.m.

Eidsberg-appen
Abonnér på «Biblioteket» i
Eidsberg kommunes app.

eBokBib
Lån elektroniske bøker.

Filmbib
Norsk kort- og dokumentarfilm.

Pressreader
Lån magasiner og aviser fra
mer enn 100 land rett til nettbrettet
eller smarttelefonen din.
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FRILUFTSKOMMUNEN
Fjella og Einarbu
Fjella er et stort og vakkert skogsområde som innbyr til unike
friluftsopplevelser året igjennom. For mange er Einarbu et godt
utgangspunkt for turer, og Flaggtreff holder også hytta åpen
hver søndag fra og med 6. januar til og med 7. april i tidsrommet kl 11.00-15.00.

Den norske turistforening – Indre Østfold
Familietur fra Dynjan
Familietur fra Dynjan. Ta med grillmat og klær etter vær, og bli
med på sesongens siste båldag! For veibeskrivelse, se www.
dnt.no/indreostfold.
Tid: Søndag 14. april, kl 11.00 fra Dynjan
Varighet: ca 2 timer
Turleder: Merethe Hvidsten Grønnern, 957 27 970

Helsestien-Sameia, Eidsberg
Vi går fra Mysen kapell, over Kloppa-Helsestien, Folkenborg og
en runde i Sameia. Videre går turen til Smerkerud og tilbake til
Helsestien. For veibeskrivelse, se www.dnt.no/indreostfold.
Tid: Søndag 12. mai, kl 10.30 fra Kloppa/Mysen Kapell
Varighet: 5 timer inkl. pause, 15 km gange.
Turleder: Grethe Holm, 988 64 664

Slitu og Rudsmosen
Vi går fra OBS og vestover til pause på Rudsmosen, tilbake i
lysløypa via Øyerudkrysset til OBS. Vi passerer flere historiske
minner underveis. Ha på godt fottøy. Sammen med Eidsberg
Historielag. For veibeskrivelse, se www.dnt.no/indreostfold.
Tid: Tirsdag 14. mai, kl 17.30 fra OBS Slitu
Varighet: 3 timer inkl. pause, 5 km gange.
Turleder: Signe Grønvik, 916 18 846

Kanotur Lundebyvannet,Hærland
Vi padler Lundebyvannet og inn i Skinnerudtjern. Vi tar en
pause på vestsiden av Skinnerudtjern og spiser matpakka. Så
går turen på andre siden av Lundebyvannet tilbake til utgangspunktet. For veibeskrivelse, se www.dnt.no/indreostfold.
Påmelding innen 19. mai til turleder.
Tid: Tirsdag 21. mai, kl 17.30 fra Lundebyvannet badeplass
Varighet: 3 timer inkl. pause, 6 km padling.
Turleder: Signe Grønvik, 916 18 846
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KJØLESKAPSOVERSIKT
Her har du en oversikt som du kan klippe ut og henge på kjøleskapet.

Dato

Side

Dato

Side

Januar

Mars

19/1- 05/2 Kunstutstilling med Mona Grønstad
og Morten Gran..................................................8-9

2-17

Minneutstilling for Dag Storaker......................10-11

19

Makerspace.........................................................6-7

2

Makerspace.........................................................6-7

20

Bluesmesse, Mysen kirke..................................8-9

2

UKM – Ung Kultur Møtes...................................14-15

22

Forfatterbesøk av Tania Kjeldset og
Språkkafé............................................................8-9

3

Gospelkonsert i fastetiden...............................20-21

23

Svingen Torader ................................................8-9

24

Bokens historie...................................................8-9

26

Fortellerstund.....................................................8-9

27

Foredrag om Feldmannsaken..........................10-11

27

Sangkveld med Gunnar Ajer.............................10-11

29

Språkkafe, Kirkens bymisjon............................8-9

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

7

Paneldebatt på biblioteket..............................16-17

9

Eventyryoga.......................................................20-21

12

Språkkafé, Kirkens Bymisjon............................8-9

19

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

20

Anita Hegerland – Seniordag...........................18-19

20
Foredrag om velferdsteknologi
	– Seniordag.........................................................18-19

30/1 – 2/2 Russerevy............................................................10-11

Februar
1

5

20

Bokprat med Torbjørn – Seniordag.................18-19

23

Makerspace.........................................................6-7

23

Unionskampen...................................................20-21

Bukkene Bruse – konkurranse..........................10-11

24

Hele menigheten synger..................................20-21

5

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

25

Vaffeldagen.........................................................20-21

9

Makerspace.........................................................6-7

26

Språkkafé, Kirkens bymisjon............................8-9

12

Språkkafé, Kirkens bymisjon............................8-9

28

DUS - den unge scene......................................20-21

13

Hildringstimen....................................................12-13

30

Den grønne ridder - Figurteater......................20-21

14

Gallerikonsert.....................................................10-11

19

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

19-20

Vinterferiemoro på muséet..............................10-11

23

Fortellerstund.....................................................10-11

26

Bok og kaffe.......................................................10-11

26

Språkkafé, Kirkens bymisjon............................8-9

April
2

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

2

Østfold på langs på 180 minutter...................22-23

4

Damenes aften...................................................24-25

4

DameTorsdag med smak av vår.......................24-25

6

Makerspace.........................................................6-7

6

Nordisk aften med Eidsberg bygdekor...........24-25

8

Gallerikonsert.....................................................24-25

Oversikten fortsetter på baksiden
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KJØLESKAPSOVERSIKT

Dato

Side

Dato

Side

April (fortsatt fra forrige side)

Juni

9

Marta Breen - F-ordet.......................................24-25

1

Sommerles-kampanjen starter.........................28-29

9

Språkkafé, Kirkens bymisjon............................8-9

4

Språkkafé, Kirkens Bymisjon............................8-9

10

”Johansen heiser genser’n”..............................24-25

13-15

Sommerdager og MY-dager.............................28-29

14

DNT- Familietur fra Dynjan................................36

15

Mysenløpet.........................................................28-29

14-24

Påskeutstilling....................................................24-25

15

Mysen Byfest......................................................30-31

15-17

Påskekrim på museet........................................24-25

15

Eidsberg brassband...........................................28-29

16

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

15

Zulufestivalen 2019...........................................28-29

16

Orgeltoner i den stille uke................................26-27

15

Lunsjkonsert i Mysen kirke................................32-33

17

Trude Teige - ”Mormor danset i regnet”........26-27

24-28

Sommerskole på Folkenborg museum...........28-29

23

Verdens bokdag
- Markering på biblioteket...............................26-27

26

Sommerkonsert i Eidsberg kirke.....................32-33

23

Språkkafé, Kirkens Bymisjon............................8-9

27-28

Vårdager på Høytorp fort.................................26-27

Juli

27/4-12/5 Utstilling med Annette Koefoed......................26-27

3

Sommerkonsert med Ellen Sofie
Hovland og Knut Reiersrud..............................32-33

29

Vårkonsert med Viseklubben Lars...................26-27

6

Lunsjkonsert i Mysen kirke................................32-33

30

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

7

Sommeromvisning, Folkenborg museum.......39

10

Sommerkonsert med Håkon Hauer
og Monica Nilsen Walther.................................32-33

14

Sommeromvisning, Folkenborg museum.......39

17

Sommerkonsert med Bernt Bekke..................32-33

20

Lunsjkonsert i Mysen kirke................................32-33

21

Sommeromvisning, Folkenborg museum.......39

28

Sommeromvisning, Folkenborg museum.......39

Mai
7

Bok og kaffe.......................................................26-27

7

Språkkafé, Kirkens bymisjon............................8-9

9-11

Maidager i Mysen...............................................26-27

12

DNT – Helsestien og Sameia.............................36

14

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

14

DNT – Slitu og Rudsmosen...............................36

21

Språkkafé, Kirkens bymisjon............................8-9

August

21

DNT – Kanotur Lundebyvannet........................36

3

Lunsjkonsert i Mysen kirke................................32-33

28

Språkkafé, biblioteket.......................................8-9

4

Sommeromvisning, Folkenborg museum.......39

28

George Michael Tribute....................................26-27

17

Lunsjkonsert i Mysen kirke................................32-33

29

Tore Halvorsen fra Ole Ivars.............................28-29

38

DET SKJER MER!
Høytorp Fort
Høytorp fort er landets største innlandsfestning. Fortet på
toppen av Mysen ligger i et flott friluftsområde, og består av
40 store og små bygninger som huser blant annet restaurant,
foreninger og kunstnere.
Foreningen for Høytorp fort holder ordinært omvisning søndager i perioden juni-august. Grupper etter avtale - hele året.
Se mer på www.visithoytorpfort.com.

Momarken
Momarken travbane er en stor og viktig arena for kommunen
og regionen. Her finner du en av fylkets største restauranter,
og ukentlig er det travsportarrangementer her som er verdt å
få med seg.
Finn ut mer på www.momarken.no.

Folkenborg museum
Friluftsmuséet på Folkenborg er en del av Østfoldmuséene.
Museet har flere bygninger, samlinger av eldre og nyere landbrukshistorie, og sommerstid også husdyr. Det er omvisninger
på muséet på søndager, kl 12-14 disse dagene i sommer:7/7,
14/7, 21/7, 28/7 og 4/8.
Les mer om Folkenborg museum på www.ostfoldmuseene.no

FoLK Kulturkafé
FOLK er en dugnadsdrevet scene og kulturkafé midt i Mysen.
På programmet gjennom våren står det en rekke arrangementer og konserter. Mysen Kulturkompani oppfordrer deg til å
følge dem på Facebook eller Instagram for åpningstider og
mer informasjon om hva som skjer.

Slakteren Brygghus
Slakteren Brygghus drives av lokale øl-entusiaster, og i de tidligere lokalene til slakter Diskerud lager de i stand flere spennende aktiviteter gjennom våren. Quiz, ølsmaking og bryggekurs er noe av dette. Følg Slakteren Brygghus på Facebook for
mer informasjon.
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Denne katalogen inneholder et utvalg av de arrangementer som vi er gjort kjent med.
Det er et rikt arrangementsprogram, men Eidsberg er en aktiv kommune. Oversikten er
på ingen måte fullstendig, og vi tar også forbehold om feil og endringer. Vi oppfordrer
dere til å følge med på arrangementskalenderen på kommunens hjemmesider.
Her kan du også registrere ditt arrangement:
www.eidsberg.kommune.no/aktiviteter
Billetter til kommunens arrangementer kan du kjøpe på Servicekontoret eller på
www.eidsberg.kommune.no/ebillett
Til kommunens arrangementer har ledsager, med ledsagerbevis, fri entré.
Ta kontakt med Servicekontoret for billetter.

allprofil.no

Ha en mysen dag :)

