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Børnene var meget begejstrede for læsehulerne og gik straks på opdagelse. Foto: Kirsten
Nørgaard

Børnebiblioteket indvier
"Læserhulerne"
Kultur
Stine Elkær
stekr@viborgfolkeblad.dk

Viborg: Børnebiblioteket afslørede og indviede torsdag de nye "læsehuler", der
er et specialdesignet møbel, som er udviklet af arkitektstuderende Ida Fonslet.
Møblet er blevet udviklet for
at tilgodese de store børns
behov for et sted, hvor de kan
trække sig tilbage og hygge,
når de er på biblioteket.
- Sidste år ik børnebiblioteket en rigtig god idé, nemlig at lave læsehuler. Altså
nogle små hyggelige huler,
hvor man kan krybe ind med
en god bog, med sin telefon eller med en kammerat.

For alle, både børn og voksne, har ind imellem brug for
en hule – nu har vi dem også her på børnebiblioteket,
sagde administrationsleder
Finn Christiansen i sin velkomsttale til 3.y fra Viborg
Private Realskole.
Det store nye møbel er lavet i lyst træ med tre rum
- huler - hvor børnene kan
sidde og læse, lytte eller snakke med en ven. Fronten af
møblet er beklædt med stave, som både er en dekoration og samtidigt visualiserer
morsealfabetet.

læsehestene

Til indvielsen af læsehulerne
ik børnebiblioteket besøg
af eleverne fra Viborg Private Realskole, der skulle være

med til at teste hulerne. Klassen kalder sig "læsehestene"
og de kom med gaver til indvielsen: en tøjdyrs-læsehest,
en plakat og et personligt tillykkekort fra hvert barn, som
fortæller, hvorfor de kan lide
at læse. Til børnenes store
overraskelse gemte der sig en
hulemand i en af læserhulerne, spillet af den lokale skuespiller Jesper Nielsen.
- Læsehulerne er gode, for
de er hyggelige, bløde og sjove, sagde børnene til bibliotekar Kirsten Nørgaard.
Læsehulerne var en succes
blandt børnene, der straks
gik i gang med at udforske
dem. Det har været en festlig
dag med begejstrede børn på
børnebiblioteket i Viborg.

Pris 675,+ kortgebyr

MUSLINGEDAG PÅ FUR
INKL. FROKOST + LOKAL GUIDE

I maj går turen til Fur, en fantastisk lille ø i Limfjorden. Når vi ankommer til Fur,
mødes vi med vores lokale guide, som vil vise os, hvad der gør øen så speciel. Efter
vores guidede busrundtur holder vi frokostpause på Regitzes Minde – hvor der vil
også være tid på egen hånd til at udforske havnen, som den dag er vært for den
årlige begivenhed Muslingedag. Fur er nok mest kendt for det anerkendte Fur Bryg
hus, men øen har meget mere at byde på. Selvom øen kun er ca. 22 km2, så inder
du en smuk og varieret natur. Fra skov til frugtbare marker til lyngbeklædte bakker
og klinter med moler.

Dato: Den 27.05.2017
Busopsamlingssteder:
Afrejse
Skanderborg Banegård: kl. 6.45
Musikhuset Aarhus: kl. 7.15
Arena Randers: kl. 8.00
Tinghallen, Viborg: kl. 9.00

Hjemkomst
Tinghallen, Viborg: kl. 17.45
Arena Randers: kl. 18.45
Musikhuset Aarhus: kl. 19.30
Skanderborg Banegård: kl. 20.00

Bemærk:
De graa busser er teknisk arrangør.
De graa busser A/S med CVR-nr. 35030395 og reg. nr. 2443
i Rejsegarantifonden er rejseudbyder.
Alle vores tilbud er angivet med forbehold for trykfejl og ændringer.

KLUB
VIBORG
Læsehulerne giver de større børn på biblioteket mulighed for at få noget ro til læsning eller hygge.
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