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14 møtte.

Kirsti innledet med formålsparagrafen for biblioteket både den gamle og den nye spesielt” arena for 
offentlig samtale og debatt.

Aslak presenterte seg og spesifiserte at Litteraturhuset skal driftes av hvert bibliotek når prosjektet er 
ferdig. Dette er et samarbeid mellom Vestfold fylkesbibliotek og de fire store bibliotekene i Vestfold. 
Målene for prosjektet er å dyktigjøre bibliotekene i samarbeid, markedsføring m.m. Nytte av 
hverandre er et viktig aspekt. 1 juni bør et sammenfattet program foreligge.

I september bør alle bibliotekene markere oppstart av Litteraturhusfasen med et likt startskudd ved 
hvert bibliotek. Da bør alle bibliotek ha et oppstart arrangement med en litteraturpersonlighet eller 
en debatt. Siktemålet er 30 arrangement i året. Arrangementene bør ha forskjellig form og et vidt 
spekter.

Hubro (Aamodt) ønsket å ta utgangspunkt i sakprosa og koble det til samfunnsdebatt. Mente at 
Sandefjord var for ”snille” i behandlingen av kontroversielle temaer eks.  Romfolket. Mente at Jan 
Otto Johansen kunne lede slike debatter.

Andre debatt temaer for politikere ( i forbindelse med valget).  Inter  city tog, E18 utbygging og 
bompengefinansiering.

Voksne for barn er opptatt av frafall i videregående skole og psykisk helse hos unge.

Hvalfangstmuseet er allerede inne som med-arrangør . De er gode til å lage ertesuppe. Også opptatt 
om vi kunne være med-arrangør utenfor biblioteket. f.eks torgarrangement. Kan vi bruke Hjertnes? 
Til bildefremvisning?

Roy Einar Dreng og Nina Andersen Borud  ønsket et arrangement i måneden der de sto for det 
kunstneriske, et annet lokalt talent ble presentert og koblet sammen med et bokbad, forlesning o.l.

Bridgeklubben ønsker å rekruttere unge nye spillere for å holde opplæringkurs . De ønsket også et 
sted for fast spillekveld.

Folkeakademiet har allerede et godt samarbeid. Markering av FN dagen er viktig særlig for 
integrering aspektet.

Andre forslag som dukket opp: Hva med barnearrangement? Hva med kafe drift? Hva med 
naturfagaspektet?(norsk kjemisk forening). Kan naturvernforbundet være en god 
samarbeidspartner?
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