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21ØYENE KULTURTorsdag 8. november 2018

Litteraturuka i Vestfold arrange-
res for 21. gang i år, fra 5. til 11. 
november. Det betyr at den 
fortsatt varer fram til søndag, og 
har du ikke besøkt noen av 
arrangementene ennå, er det 
altså litt igjen å ta av. Vestfold 
fylkeskommune har vært eier og 
driver av litteraturuka siden 2009 
og arrangementene spres over 

hele fylket, mye på bibliotekene, 
men også andre lokasjoner. 
Åpningsforestillingen var på 
Tønsberg og Færder bibliotek. I 
dag er det arrangement på Tjøme 
bibliotek, «Samira og mysteriet 
med skjelettene», gratis for 
barnetrinnet på formiddagen. 
Tønsberg og Færder bibliotek får i 
kveld besøk av Jan-Erik Ebbestad 

Hansen som snakker om Alf 
Larsen. Hansen kan du lese mer 
om på historiesidene i denne 
avisa. Dypdykk med Lars Saabye 
Christensen blir det også på 
Nasjonalparksenteret i kveld. 
Søndag kommer Ila Auto med 
barne- og familiekonsert til 
Tønsberg og Færder bibliotek. 
Det blir siste arrangement her, 

DET GJENSTÅR FORTSATT MYE AV ET RIKHOLDIG PROGRAM

Litteraturuka har inntatt Vestfold

Deborah Borgen fra 
Tjøme har kommet 
med en ny bok. Denne 
gang samarbeider 
hun med Cecilie Sten-
haug. 
ARNE JOHAN FURSETH
red@oyene.no
416 98 620

«Tutu og Det Magiske Rom-
met» heter boka. Den er en del 
av «Kvalifisert for fremtiden», 
som er et pedagogisk opplegg 
og som brukes i barnehager og 
skoler.

Borgen understreker at den-
ne spesielle barneboka er skre-
vet for å inspirere foreldre og 
besteforeldre til å starte gode 
samtaler med barna hjemme i 
stua.   

– Vi vet at det er viktig at barn 
får et godt grunnlag tidlig i li-
vet, sier hun. – Derfor lar vi 
Tutu gi barna konkrete teknik-
ker som kan brukes til å forstå 
egne følelser, mestre egne tan-
ker, og regulere eller hevde seg 
til rett tid, opplyser hun. 

Borgen forteller videre at en 
hovedmålsetting med denne 
barneboka, er å gi barn et språk 
for sine følelser, tanker og opp-
levelser. 

– Vi ønsker at boka skal by 
barna på varme fortellinger om 
viktige temaer som de kan 
møte på gjennom livet. Samti-
dig ønsker vi også at boka skal 
bidra til å skape større åpenhet 
for å snakke om det som kan 
være vanskelig og annerledes. 
For eksempel døden og vonde 
hemmeligheter.

Vi får videre vite at «Den lille 

snille bilen», som det handler 
om i boka, kom til verden for 
over tretti år siden, da Borgen 
laget historier om Tutu for sine 
egne barn. Da forfatterkollega 
Stenhaug ville lage historier til 
samlingsstunder i barnehager, 
fikk Tutu plutselig nye, spen-
nende reiser.

Deborah Borgen sier til slutt 
at de ønsker at Tutu og Det Ma-
giske Rommet skal være både 
lek og læring om livet, og derfor 
lar de Tutu og barna filosofere 
over livets oppgaver, utfordrin-
ger og mysterier. 

Boka er egnet for barn i bar-
nehager og tidlig skolealder.

«Magisk» bok skal hjelpe barn til å forstå følelser

FORFATTERE: Cecilie 
Stenhaug og Deborah Borgen har 
gitt ut en ny bok sammen.  FOTO: 
PRIVAT


