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Bibliotekets
hjørne:

Heldiggrisen av Monia Nilsen
«Det var en gang en liten landsby som var
så fattig at de ikke hadde annet å spise enn
sild og kalde poteter – selv på julaften!»
Heldiggrisen er
en velkjent
julehistorie men i
ny versjon. Liker
du Alf Prøysens
historie om
«Bygda som
glømte det var
jul» og «Snekker Andersen og julenissen»
vil du helt sikkert like denne morsomme,
varme og koselig julehistorien. Boken er
perfekt for høytlesning, den har morsomme og detaljerte illustrasjoner av den
voksende grisen og livet i bygda. Boken har
en overraskende avslutning som garantert
vil gi deg julestemning.
Skrevet av Ramona Isabell Wallin,
Hasvik bibliotek
Ren jul av Kaia Huuse
«Ren jul» byr på flere enn 100 varme,
vakre, kloke og frekke dikt og tekster om
julen og forventningene vi har til vår
viktigste høytid.
Ren jul er en
diktsamling som
byr på dikt fra
kjente og kjære
forfattere som
Charles Dickens,
Inger Hagerup og
Trygve Hoff men
også dikt fra
Instagram-poeter
som Alexander
Fallo og Trygve
Skaug. Om du ønsker en liten bok som gir
et glimt i mange menneskers følelser og
tanker rundt julen samtidig som du får den
gode julestemningen kan jeg absolutt
anbefale denne diktsamlingen. Her er du
garantert å treffe på en gammel favoritt og
kanskje får du en ny.
Skrevet av Ramona Isabell Wallin,
Hasvik bibliotek
Stargate – en julefortelling
av Ingvild H. Rishøi
Dette er en lysende juleførjulshistorie som
river godt i hjerterota. 10 år gamle Ronja
ønsker seg bare en helt vanlig jul med
pynta juletre,
julegaver og en
edru pappa.
Når pappa
drikker opp
forskuddet, han
har fått utbetalt
som juletreselger,
må Ronja og
storesøster trø til.
I en vinterhustrig
bydel Øst i Oslo
fins det heldigvis
gode hjelpere, men også juletrehandlere,
som utnytter søstrenes vanskelige
situasjon. Stargate er en julefortelling for
vår tid om sårbare familier og samfunnets
manglende sikkerhetsnettet rundt disse
barna.
Forfatteren formidler julens budskap om
nestekjærlighet i en moderne innpakning,
og kan bli en ny lesefavoritt i selskap med
juleklassikere som «Piken med svovelstikkene» og «En julefortelling» av Dickens.
Skrevet av Sonja Kristin Granaas,
Alta bibliotek
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Leseglede i
adventstid

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteraturog kulturstoff til glede for Finnmarkens lesere.

«Adventsles»: Innpakket adventskalender fra 2019.

Når mørket senker seg
og ventetiden starter
på Sørøya er det igjen
klart for julestemning
og lesing på biblioteket.
Ramona Isabell Wallin
Biblioteksjef Hasvik bibliotek

Hasvik folkebibliotek har siden 2019 hver
desember arrangert en egenkomponert
lesekampanje kalt «Adventsles». Dette er
en lesekampanje for barn fra barnehagealder til de som går ut av ungdomskolen,
alle bøker som barna leser selv, hører på
lydbok eller blir lest for kan skrives opp.
Det aller viktigste med en slik kampanje
er de gode leseopplevelsene, mestring og
følelsen at man kan delta uansett leseferdigheter. Kampanjen er inspirert av
«Sommerles» og har en enkel regel at for
hver bok lest før juleferien får man ett
lodd og muligheten til å vinne en fin premie siste skoledag.

Lest fra 100 bøker og oppover

Lesekampanjen blir publisert på bibliotekets Facebook side, lagt frem på biblioteket og sendt ut til alle skolene. Bibliotekaren er heldig som har gode kollegaer i
lærerne rundt om på skolene som tar i
bruk lesekampanjene og bruker de til å
fremme lesing til sine klasserom. Dette
gjør at fra første året «Adventsles» ble arrangert har barna samlet lest fra 100 bøker og oppover på noen uker i desember.
Når advent starter pynter jeg også
med lys, juletre og julepynt for å skape
den gode stemningen på biblioteket.
Det blir også satt fram adventskalenderbøker, julebøker og filmer til både barn
og voksne.

Et dytt til å lese enda flere bøker

Det morsomste som bibliotekar med slike lesekampanjer er å se iveren de skaper i barna som kommer innom på biblioteket. For noen er dette et dytt til å lese
enda flere bøker, men for andre er det
som gjør at de knekker lesekoden og blir
ivrige lesere resten av året. Ved å legge
listen lavt opplever man at også de som
kanskje ikke er så glad i å lese blir med.
De siste årene har spesielt tegneserier
vært populære blant barna, men julehistorier, faktabøker og billedbøker blir
det også lest mye av.
Biblioteket har i de siste årene tilbydd
adventskalendere til barn og da spesielt
rettet til de i barnehagealder. Her pakkes
24 billedbøker inn, gjerne med tips fra
foreldre om hva det enkelte barn har av
interesse og hvilken aldersgruppe det
gjelder. Så kan foreldre og barn ha en koselig lesestund på kvelden og man får
automatisk 15-16 bøker å skrive opp på
«Adventsles».

Quiz for barn og voksne

En annen tradisjon som har vært på biblioteket siden 2019 er en quiz for barn
og voksne i adventstiden. Denne blir
lagt fram på biblioteket å kan svares på i
hele desember. Quizen har en blanding

Nytt av året: Juletreet med innpakkede bøker, filmer og lydbøker. 


av julerelaterte spørsmål, gåter og annet. Spørsmålene er tenkt slik at alle
skal ha mulighet til å svare på noen og så
er det lov å spørre en venn eller ta i bruk
internett om man sitter helt fast. Quiz er
en populær ting på Sørøya og gir også en
forsmak på late romjulsdager med familie og venner.
Det nyeste i år er at under juletreet på
biblioteket kan du finne innpakkete
julegaver som inneholder bøker, lydbø-
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ker og filmer. Dette gjør at man kan låne
med seg en overraskelse hjem fra biblioteket. Alle gavene har påskrevet stikkord med hvilken brukergruppe den passer til, hva slags tema den handler om og
andre små hint som kan hjelpe deg på
vei til en perfekt gave for deg selv eller
noen andre.
En riktig fin adventstid og en gledelig
jul ønskes deg fra bibliotekaren på Sørøya.

