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Maraton, forfattertreff, strikking og nødrop - vårprogrammet er klart

Travel bibliotek-vår
Hvilke bøker bør du
absolutt ha rundt deg
når du ligger forkjølet
langt hjemmefra?
Hvor stort lappeteppe
kan du strikke i løpet
av et år? Dette og
mangt annet får du
svar på ved å ta for
deg av bibliotekets
program i det nasjonale bokåret.
Mette Urdahl

mette.urdahl@tvedestrandsposten.no
415 59 950

Biblioteksjef Peter Svalheim
har så mye å by på i løpet av våren, at han nesten ikke vet hvor
han skal begynne.
- Anne Helene Guddal, som er
kåret til en av Norges ti beste,
unge forfattere, kommer til biblioteket allerede 13. februar,
forteller han.
Guddal har faktisk bosatt seg
i Tvedestrand. På biblioteket
skal hun møte sjefens datter,
Ulla Svalheim, som er litteraturviter, kritiker og redaktør.

Boka jeg vil dele med deg
Med støtte fra Aust-Agder bibliotek
og
kulturformidling
(AABK) lanserer Tvedestrands
bibliotek en ny serie; «Boka jeg
vil dele med deg».
- Her inviteres lokale folk og
forfattere til å fortelle om en
bok som har betydd mye for
dem. Blant de som kommer finner blant andre H.C. Hanssen,
Anne-Line Henriksen og Kari
Øvernes, forteller Svalheim.
Samtalene skal ledes av tidligere NRK-redaktør Steinar Nielsen.

slIpper prograMMeT: Biblioteksjef Peter Svalheim i bibliotekets nye retromøbler. Han er nå klar med vårprogrammet, og har litt av

hvert å by publikum.

FoTo: MeTTe Urdahl

Mer maraton
Også i vår blir det maraton på
biblioteket, med høytlesning i
ett døgn.
- Dette skjer 10.-11. mai. I år
velger vi å ha et mangfold av
tekster og sjangere, i likhet med
et mangfold av opplesere.
Svalheim hevder at biblioteket er et magisk sted om natta,
og oppfordrer sterkt til å ta del i
magien.
Det skal strikkes på biblioteket også i år, men det blir ikke
skjerf denne gangen.
- Jeg tenker mer på et lappeteppe. Og jeg tror strikkepinner
og garn kanskje skal være tilgjengelig på samtlige arrangementer. Så kan vi sy teppet
sammen ved årets slutt, og se
hvor stort det har blitt!

nødrop fra stein Ørnhøi
Et nødrop fra politiker veteran,
historiker, mediemann og forfatter Stein Ørnhøi har resultert
i et nytt arrangement, som finner sted i mai.
- Stein Ørnhøi fra Sandøya
strandet med influensa på et

nØdrop: Et akutt behov for lektyre mens han lå forkjølet i Istanbul,
fikk Stein Ørnhøi til å søke hjelp fra Tvedestrand bibliotek. Som takk
arkIvFoTo
kvitterer han med et foredrag.

BlanT de TI BesTe I landeT: Anne Helene Guddal, som
har bosatt seg i Tvedestrand, er kåret til én av Norges ti beste, unge
arkIvFoTo
forfattere.

hotell i Istanbul, og gjorde nødrop hjem til det lokale biblioteket, forteller Peter.
- Han trengte bøker! Biblioteket fikset tilgang til digitale bøker på nett, og Ørnhøi kvitterer
med foredraget: Hvilke bøker
burde en absolutt ha rundt
seg, når en ligger forkjølet
langt hjemmefra?

og spennende arrangementsserie i seg selv.

Faste arrangementer
I tillegg kommer faste arrangementer som Folk møtes,
språkkafé, bibliotekklubben og
Usnakka.
Den store satsningen «Mes-

termøter» har Tvedestrandsposten omtalt i en egen sak.
- Vi inviterer folk til selv å ta
initiativer til arrangementer,
særlig innen konseptet «tanketorsdag» hvor det er en enkel
form og lav terskel for å ta opp
emner innen litteratur, kultur,
tanke og lokalsamfunn, sier Peter videre.
- Jeg har også invitert noen
kulturmiljøer i kommunen til å
utfolde seg på biblioteket og på
den måten vise for Tvedestrand
hva de holder på med, forteller
han.
- Dette kan brått bli en artig

Integreringsdag
Aller først på programmet er Intergreringsdagen onsdag 23. januar.
Da har vi først «Folk møter
folk», et opplegg hvor vi på forhånd kopler «innbodde» og nye
tvedestrandsbeboere til to og
to-samtaler. Dette er en enkel,
rask og hjertevarm inkludering
hvor vi spør: Hva skjer når folk
gir hverandre tid til en samtale
om felles interesser, hverdagen
og livet?

- Vil du være med på dette, så
ta kontakt å forhånd, sier biblioteksjefen.
På kvelden blir det debatt:
Blir flyktninger integrerte, eller
bare motløse.
- Initiativet her, og innledning, er ved Mohammed Abdullahi fra Tvedestrand, forteller Peter.
- Han er student i statsvitenskap ved NTNU, Trondheim.
Ellers i panelet finner vi May
Britt Lunde, Hild Jorid Svalastog, representanter fra arbeidsgivere, og fra flyktninger i
Tvedestrand.

