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JOBBANNONSER
Vi söker Medarbetare
till Mobäcks Verktyg AB

Semestervikarier
till Värnamo Kommun

Mättekniker

Tidningen tv-sänder derbyt
mellan J-Södra och HFF!

till Stebro Plast

Jönköping. Mötet J-Södra mot HFF
handlar om prestige – det gäller att
vara bäst på hemmaplan.

h Här kan man bygga egna ord, upptäcka från vilka böcker texter och bilder är
hämtade och till och med åka rutschkana. Foto: Christer Gallneby

VERKTYGSMAKARE
till Jansson Industri AB

Tor Svae och Roger Josefsson vill att biblioteken ska öppnas mer för
allmänheten. Stora utställningar som ABC Bokstavslek kan varaKonstruktör
ett sätt men
de vill också göra mindre produktioner som fler har råd med.
Rekrytering via
Foto: Christer Gallneby

Se fler lediga jobb

Bokstavslek för små och stora

SENASTE NYHETER

23 aug 2014 13:16

Värnamo. Här kan utställningen ses på stadsbiblioteket under hela sex
veckor. I dag, lördag, är det vernissage.
Cecilia Gustavsson, kultursekreterare i Värnamo, berättar att utställningen
syftar till att väcka barnens läslust.
– Vi såg utställningen i Stockholm och fastnade för den, säger hon och
berättar att utställningen kommer att ta mycket yta i anspråk.
Den börjar i entrén med bokstaven a och fortsätter in i Blickfånget, går vidare
in i själva biblioteket och avslutas i foajen. Under ”slingan” finns mycket
spännande att se och testa, som bokstaven b, som illustreras av en lådbil i
läcker grön färg.

Roger Josefsson, L-Art, o
att barnen ska lockas att
från och med i dag finns
VEM
Foto: Christer Gallneb

Par döms för snatteri
24 jan 2015 15:30

Vårdsektorn och High
Chaparral har ﬂest jobb

Misshandlade arbetskamrat

Foretagsam.nu. Över 1000
sommarjobb att söka i länet.

Plats för goda råd i banken

BILDSPEL

24 jan 2015 15:30

24 jan 2015 13:46

Rösta på matchens lirare i matchen
J–Södra–HFF
24 jan 2015 13:42

TV: VC i Gislaved först ut i länet
24 jan 2015 11:46

– Det ska vara mycket färg. Man blir glad av färg, säger Roger Josefsson som
byggt utställningen tillsammans med Tor Svae.

”I mon” – det är en annan dag det
Artikel
24 jan 2015
10:26

På skärmar finns roliga bilder med underfundiga budskap – men ingen
ordning.
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Ja
dig till Afasihus i länet
24
somjan 2015 09:06

– Man ska leka sig in i bokstäverna, säger Tor Svae.

Se läsarna egna vinterbilder

Riktigt lekfullt är ordet mamma som visar bokstaven m.

Ggvv. Vintern är här på allvar. Skicka
in din egen bild.

– Där kan man åka rutschkana, säger Roger Josefsson som hoppas att både
små och stora ska gilla utställningen.
Pyssel, som att bygga egna ord med bokstäver, och andra uppdrag ska ge lust
att gå på upptäcktsfärd bland alla böcker som finns med.
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Ett ljus för
Johan

– Här finns massor med böcker, säger Tor Svae och berättar att förlaget
Bonnier Carlsen, som ger ut barnböcker, står bakom produktionen.
23 jan 2015 14:12

Cecilia Gustavsson vill slå ett extra slag för lördagen den 13 september. Då blir
det familjedag, eller förmiddag, på biblioteket med ABC Bokstavslek som
utgångspunkt.

Ing-Marie Johansson

TV: Trisslott
gav
miljonvinst i
Värnamo
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Gallkvalster kan drabba
svarta vinbären

Skadegörare
dömda

23 jan 2015 05:00

4.

