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Fredagen den 5 maj 2017

EDA

Tipsa Värmlandsbygden om det som händer nära dig! Ring redaktionen 054-21 91 80 eller maila till: redaktionen@lanstidningen.se

Eda
– evenemangstips

Dans: Selex

Solliden, Koppom.
Lö 6/5, kl 20-24.

Taltidningen blir
mer och mer känd

Högmässa

Eda kyrka.
Sö 7/5, kl 11-12.
Gudstjänst
Järnskogs kyrka

Sö 7/5, kl 11-12.
Kyrkans hus, Charlottenberg

I Charlottenberg kan du lyssna till Värmlandsbygden

Sö 14/5, kl 14-15.
Skillingmarks kyrka

Sö 14/5, kl 18-19.
Järnskogs kyrka

Sö 21/5, kl 11-12.
Bio

Åmotfors Folkets hus.
Kungens val

Sö 7/5, kl 19.
Klas Klättermus

Sö 14/5, kl 17.
Pirates of the Caribbean 5

Sö 28/5, kl 19.
Enkel mässa

Åmotfors kyrka.
Sö 7/5, kl 18-19.
Förmiddagsträff
Åmotfors kyrka

Ti 9/5, kl 12-13.
Kyrkans hus, Charlottenberg

Ti 16/5, kl 12-13.
Träffpunkten Åmotfors

Träffpunkten.
Ti 9/5, kl 14.30-15.30.
Bibliotekarie Lawe Christoffersson. Projektet Taltidningar på biblioteken i Värmland som Lawe medverkat har inneburit att utveckla arbetet med dagstidningen som en taltidning.
 





Att kunna lyssna på
dagstidningarnas innehåll är en suverän möjlighet som ges till
Värmlandsbibliotekens
besökare.

Värmlandsbygden har kontaktat folkbiblioteket i Charlottenberg för att sondera terrängen när det gäller efterfrågan på taltidningar.
Lawe Christoffersson är
bibliotekarien som bland annat ansvarar för avdelningen
med taltidningar.
– Jag har haft tjänsten sedan 2015, talar han om.
Lawe är från Malmö, men

är väl förtrogen med Värmland efter att ha vuxit upp i
Stöllet.
– Här känner jag mig hemma, säger han nöjd.
Under 2015 deltog Lawe i
ett projekt hos Region Värmland.
– Projektet hette Taltidningar på biblioteken i Värmland. Jag ingick på halvtid
och var en av två medarbetare.
– Vi åkte runt till biblioteken i Värmland för att utbilda personalen när det gällde
taltidningar och hade då med
oss den utrustning som krävdes.
Samarbetspartnern till Region Värmland var MTM,

myndigheten för tillgängliga
media. På deras hemsida,
www.mtm.se, kan man läsa
mer.
– Att sprida kunskap har
varit en mycket viktig del,
framhåller Lawe.
Att jobba aktivt med taltid-

ningar är ganska nytt för
bibliotekspersonalen.
– De flesta taltidningsprenumeranter använder sig av
en uppkopplad daisyspelare
som automatiskt laddar ner
aktuell tidning.
Även appen Legimus kan
användas som alternativ till
daisyspelaren. Som tidningsprenumerant kan man låna
en daisyspelare.
– Framgången med taltidningar märks, påpekar Lawe.
Taltidningarna ingår i den
offentliga servicen till olika
målgrupper.
Att först kunna prova på på
ett bibliotek gör användaren
mer hemmastadd med utrustningen.
– Gillar taltidningsläsaren
vad han eller hon provat så
sprids det nog gärna vidare,
tror Lawe.
Tillhör man den äldre åldersgruppen kan man vara
ovan vid internet.
Samtidigt använder sig yngre gärna av surfplatta för att
via en app där få tillgång till
ljud.
Lawe berättar om det suve-

räna med taltidningen i vardagen. När synskärpan är
otillräcklig för att läsa nyheter
så lånar man helt enkelt en
taltidning.
– Även om man har någon
annan anledning att inte orka läsa på egen hand, behöver
man inte känna sig utanför
utan kan hänga med i nyheterna.
All bibliotekspersonal hjälper så klart till.
– Taltidningar har funnits
analogt i många år, men sedan 2012 är servicen digital,
tillägger Lawe.
Andra projekt hänger nu
ihop med det tidigare projektet. Biblioteken i Värmland är
även med i projektet Talboken kommer.
Att låna en taltidning från
biblioteket kräver en personlig prenumeration på den tidning man vill lyssna till.
– Tidningen ringer till
MTM som efter anmodan
lämnar ut och även demonstrerar utrustningstekniken för
användaren på användarstället.
Daisyspelare för att lyssna

på taltidningar finns även på
biblioteksfilialerna i Åmotfors
och Koppom.
– Om man tittar in på ett
bibliotek för att undersöka
taltidningsutbudet så kommer man garanterat att få god
hjälp av personalen.

Cancergala

Thon hotel, Charlottenberg.
Modevisning, underhållning, lottdragning, minnesstund och lättare förtäring.
To 11/5.
Ekumenisk bönekväll

Köla kyrka.
Lö 13/5, kl 18-19.
Magnolia jazzband

Köla kyrka.
Sö 14/5, kl 17.
Kölatimmen

Köla församlingshem.
To 18/5, kl 11-13.
Traktorgudstjänst

Köla hembygdsgård.
Kom gärna med traktor/fyrhjuling/mc. Vi ber om välsignelse av sommarens arbete i
trädgård, jordbruk och skog.
Sö 21/5, kl 14-15.
Musikmässa
Dukat för avkoppling med Värmlandsbygden till hands, endera som trivsam läsning eller som en behaglig och trevlig
stund att lyssna på.

Åmotfors kyrka.
Köla kyrkokör medverkar.
Sö 21/5, kl 18-19.
Öppen skans

Det finns en framtid för
taltidningar som han ser det.
– Taltidningsverksamheten
är en relativt liten del av den
totala biblioteksverksamheten
för närvarande.
Lawe jämföre med talböcker och säger att det är större.
– Men den stora grejen nu
är att allt ljudmaterial kommer att bli digitalt.

Den upplysningen är han
särskilt angelägen att nå ut
med.

Skansen Hultet.
Sö 21/5, kl 11-13.
Cafékväll

Nu finns även Länstidning-

en Värmlandsbygden som taltidning på folkbiblioteket,
Charlottenberg.
Text och bild:
LIZZIE GERD JANSON

Järnskogs hembygdsgård.
Mysig cafékväll med gästande Järnskog-Skillingmark
kyrkokör under ledning av
Tina Lundberg samt
Christina Öster.
Ti 23/5.

