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Skara kommun får 25 000 kronor till
Hellsingjubileum
Publicerad 25 februari 2019 15:23

Författaren Lennart Hellsing uppmärksammas i Skara hösten 2019. Pressfoto. Foto: Thron Ullberg.
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KULTUR & NÖJE Skara kommuns bibliotek sökte och ﬁck 25 000 kronor av Västra Götalandsregionen för att uppmärksamma att Sverige ﬁrar Lennart Hellsing 100 år.
I Skaras Gamla bibliotek kommer utställningen Allemansland att visas under hösten 2019.
I samband med utställningen kommer Gamla biblioteket från 1850-talet bli en plats för barn med sagostunder, sång, rim, ramsor och guidningar bland ﬁgurerna i Allemansland.
– Aktiviteterna, som ingår i kommunens läsfrämjandeprojekt, kommer att erbjudas på ﬂera av de språk
som talas i kommunen så som tigrinja, somaliska, arabiska och så klart svenska. Vi kommer också att
engagera ﬂera generationer genom att låta pensionärer läsa böcker för barnen, säger kulturchef Åsa
Veghed.

IDA SUNDÉN
ida@skaraborgsbygden.se
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Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid
nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.

Det medieetiska systemet

Webbläsaren som du använder stöds inte för tillfället. Disqus stöder följande webbläsare:
Firefox
Chrome
Internet Explorer 11+
Safari

SENASTE NYHETERNA
Klart med regionavtal för Hospice Gabriel
Försök med postutdelning varannan dag stoppas
-Lidköping fortsatt starkt akutsjukhus
Västtraﬁk storsatsar på elbussar i stadstraﬁk
1960: Skara centrum
Dystopisk komedi kastar ljus över lokala klimatförändringar
”Träningen är inte så viktig”
Sjökaptenen från Australien älskar sina prylar
1961: Grimstorps handel
Vem skall göra vad?

Klart med regionavtal för Hospice Gabriel
LIDKÖPING Västra Götalandsregionens har idag beslutat att ge Hospice Gabriel i Lidköping i uppdrag
att bedriva palliativ vård i Skaraborg

Försök med postutdelning varannan dag stoppas
NYHETER Postnord stoppar det planerade försöket att testa utdelning av posten varannan dag i vissa
delar av landet, uppger SVT Nyheter….

-Lidköping fortsatt starkt akutsjukhus
SKARABORG – Lidköping kommer även i fortsättningen vara ett starkt akutsjukhus, ungefär som
det ser ut i dagsläget. Det ﬁnns inga andra planer, säger Pär Johnson, ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.
PLUS

Västtrafik storsatsar på elbussar i stadstrafik
VÄSTRA GÖTALAND All stadstraﬁk i Västra Götaland ska år 2030 drivas på el. Samtidigt ska biogas
användas för övriga busslinjer.
PLUS
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