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Mai-nytt ved 

Biblioteket TRV! 

Maimåned er over oss, og selv 

om det ikke virker slik for 

øyeblikket er det blitt vår. 

Vi har noe for enhver å by på i 

biblioteket TRV denne måneden. 

I anledning våren er det fremover 

fokus på hage, dyrking og 

matlaging! På biblioteket TRV 

finner du derfor bøker med dette 

temaet. Kom innom – oppfordre 

gjerne deltakerne til å hente 

inspirasjon!!!  

Fra og med neste uke suppleres 

vårtematikken med bøker om 

Norge i anledning 

Grunnlovsdagen. Dermed utvides 

tema vårlig matlaging til å 

inkludere kakeoppskrifter og 

annen god festmat! 

Her er noen av de nyeste 

smakebitene fra samlingen vår: 

🌼 Veien til førerkortet  

 

personbil, klasse B er kommet i 

ny og oppdatert utgave uten 

altfor kompliserte setninger, slik 

at den egner seg godt både for 

lesing til førerprøven og for å 

styrke leseferdighetene!  

🌼 Gullhår og de tre bjørnene 

og Prinsessen på erten av 

Catarina Kruusval: 

 

 

 

 

 



 

De klassiske eventyrene 

gjenfortalt i bildebokutgave med 

enkle, lettleste setninger og lite 

tekst for anledningen kjøpt inn på 

oppfordring! 😊 

 

🌼 Latterkrampe – enda flere 

vitser for hele familien 

 

Som tittelen tilsier – en 

oppfølgerbok i vitsesjangeren. De 

korte setningene og 

underholdningsaspektet kan 

gjøre veien til norsklesingen litt 

kortere for noen… 

 

🌼 Til sist har vi en filmutgivelse! 

Denne gangen er det Månelyst i 

Flåklypa!  

 
Filmen passer for alle som like 

Flåklypa / Aukrust-universet, og 

som behøver en pause fra alle 

amerikanskproduserte filmer. Her 

er de kjente karakterene med – 

Solan, Ludvig og Reodor Felgen 

samt mange flere. Denne passer 

for hele familien, og kan trygt 

anbefales til deltakere som vil se 

en film uten støtende scener eller 

stygt språk! 

 



Benytter også anledningen til å 

fremheve et par april-utgivelser: 

Margaret Skjelbred, Hadde jeg 

vinger: noveller som er en 

samling fortellinger der 

relasjonene mellom mennesker 

beskrives, og ifølge 

Biblioteksentralen benyttes 

stilistiske grep, som lar leseren få 

innsyn i selve livet bak de 

utvalgte øyeblikksbildene som 

skildres. 
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Et annet tilskudd i april er Jern 

og metall av Levi Henriksen: 

  

Boken inneholder noveller som 

skildrer hverdager fra et arbeider-

perspektiv. Setningene er korte 

og språket ikke altfor komplisert. 

Tekstene egner seg dermed til 

lesing for de som er på A2-nivå 

og opp. 

      

Dette er bare et utvalg! 

Velkommen til en hyggelig 

prat, eller utlån på Biblioteket 

TRV. Vi sees! 

 Hilsen Bibliotekaren(e) ☺  

 

 


