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– Rimelig bra besøk på Sokndal kino
– Filmene avgjør. Får vi 
gode filmer, kommer folk 
på kino i samme grad som 
før. Besøket holder seg 
rimelig bra.

FRØYDIS BREDELI
froydis@dalane-tidende.no� �n�4000 8532

Sånn oppsummerer Tone B. Ei-

keland kinoåret 2018 i Sokndal. 
Hun er kinoansvarlig i kom-

munen og kan fortelle at total-
besøket gikk noe ned i fjor. Men 
det ble til gjengjeld satt opp fær-
re forestillinger. Det gjennom-
snittlige besøket var det samme 
i 2018 som i 2017. Det er Eike-
land vel fornøyd med.

– Jeg synes slett ikke at et 
snitt på 22 publikummere per 

film er så verst, sier hun.
Hun mener at dersom bygde-

kinoen får vise de «store» filme-
ne, gir det dem anledning til å 
kjøre flere av de smalere filme-
ne også.

Kinotilbudet i Sokndal er lagt 
til helgene. Sånn har det vært de 
siste åra, og Eikeland mener det 
fungerer bra.

– Vi viser film fredag, lørdag 

og søndag, og denne rytmen 
har etablert seg hos publikum, 
sier hun.

Kinoen holder stengt i skole-
ferien. Det er også en etablert 
ordning.

– Sommeren er uansett ei tid 
da folk gjerne velger uteaktivi-
teter eller andre ting å holde på 
med framfor å gå på kino, sier 
Tone. B. Eikeland.

MEST POPULÆRE FILMER
 ▪ Månelyst i Flåklypa  
(fem forestillinger og 226 besøkende)

 ▪ Skjelvet (fire forestillinger og 203 besøkende)

 ▪ Mamma Mia! Here We Go Again!  
(to forestillinger og 152 besøkende)

 ▪ De utrolige 2 (fire forestillinger og 148 besø-
kende)

 ▪ Mission: Impossible - Fallout  
(tre forestillinger og 122 besøkende)

 ▪ KuToppen (tre forestillinger og 118 besøkende)

Sanitetsdamene les høgt for  ungane
Egersund Sanitetsforening startar 
opp med eit nytt tilbod. Det blir 
lesestund på biblioteket annankvar 
laurdag framover. 
MERETE HORPESTAD
merete@dalane-tidende.no� �n�4000 
8534

Lesevenn heiter tilbodet, 
som er sett i gang fleire plass-
ar i landet. Tanken er at det 
å lesa høgt for ungane, gjer 
godt for språkutviklinga 
deira. Og så er det godt for 
trivselen. 

– Høgtlesing er bra for 
ungane. Det skaper gode 
stunder for både ungar og 
vaksne, seier nestleiar Heidi 
Bjørnseth i Egersund Sani-
tetsforening. 

Rolege ungar
Fire sanitetskvinner har 
meldt seg som lesevenn. Dei 
deler leselaurdagane mellom 
seg. 

– Me kunne godt hatt flei-
re lesevenner. Og det er lov å 
melda seg sjølv om ein ikkje 
er medlem i saniteten, seier 
Bjørnseth. 

Ei av dei som har meldt 
seg, er Lisa Simons. 

– Eg har arbeidd i barne-
hage. Eg veit at noko av det 
kjekkaste ein kan gjera i lag 
med ungar, er å lesa for dei. 
Då blir ungane så rolege, sei-
er ho. 

Lesestundene skal vara i 
cirka ein halv time. Lisa Si-
mons ser føre seg at dei nok 
kan bli lenger òg. Målgruppa 
er ungar mellom tre og seks 
år, men eldre ungar er òg vel-
komne til å vera med. 

Har fått støtte
Egersund Sanitetsforening 
har fått 20.000 kroner av 
Norske Kvinners Sanitetsfo-
rening for å gå i gang med 
Lesevenn. Pengane kan bare 
brukast på leseprosjektet, 
men dei skal ikkje vera godt-
gjering for dei som les. Le-

singa blir rekna som frivillig 
arbeid. 

Barnebibliotekar An-
ne-Kristin Nilsen ved Eiger-
sund bibliotek ønskjer tilbo-
det velkommen. 

– Dette gler me oss til. 
Dess fleire som les, dess be-
tre, kommenterer ho. 

Barnebibliotekaren synest 
det er bra at saniteten har 
valt laurdagen. 

– Det er ein kjekk familie-
dag. Mange er innom her då, 
seier ho. 

Nasjonal høgtlesingsdag
Den første lesedagen blir 19. 
januar, som er den nasjonale 
høgtlesingsdagen. 

2019 er elles utnemnt som 
eit år for å styrka leselyst og 
leseglede. Nasjonalbibliote-
ket har tildelt prosjektmidlar 
til bibliotek og organisasjo-
nar. Eigersund folkebibliotek 
skal ha tre forfattarbesøk i lø-
pet av året, i samarbeid med 
Rogaland fylkesbibliotek. 

LESESTUND PÅ  
BIBLIOTEKET:  

Saniteten startar med 
høgtlesing for ungar på 

Eigersund folkebibliotek. 
Frå venstre er styremed-
lem Irene Seglem, Oscar 

Seglem, Helene  Bjørnseth, 
Vilde Høyland og Nora 

Bjørnseth. 
FOTO: MERETE HORPESTAD

Kanttreff visste mest
QUIZ: Sesongens første runde med Grand Quiz endte 
med seier til Kanttreff. Det ble en jevn runde. Bare ti 
poeng skilte mellom første- og tiendeplassen. 
1. Kanttreff 
2. Lett Blanding 
3. Smånytt 2 
4. Fotohuset 
4. Eric Peer Band 
6. January Jones 
6. Rægekongen 
8. Happie 

8. Stardust
10. Inouranus
11. Crazy Horse
12. Svåholmen Fiskarlag
13. Okka Lag
14. Mulig Det
15. Van Buren Boys
16. Rakettchup
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Siv Grethe og gukvas

REBUS

Populært europeisk reisemål
 SVAR: BLA OM

Hvem tenker vi på?

ANAGRAM
(av gresk: ana og graphein = omskrive) er et 
ord, navn eller et fast uttrykk som er blitt 
satt sammen ved å stokke rundt på boksta-
vene i et annet ord eller uttrykk. Ofte er dette 
humoristisk brukt ved at bokstavene i et 
personnavn blir stokket om slik at det danner 
et nytt uttrykk. Noen ganger kan det  synes 
velegnet til å karakterisere personen, andre 
ganger er ikke koblingen like åpenbar.

Hvilket sted i Egersund har

anmeld ol 
som anagram?
 

SVAR: BLA OM

Hva er dette?

Klarer du se hva dette er, selv om utsnittet er 
tett?

SVAR: BLA OM

UTSNITTET

FLÅKLYPA  
MEST POPULÆR:  

226 publikummere kom 
til Sokndal kino for å se 
«Månelyst i Flåklypa». 

Glasskulen  Dikt av: Jone Urdal

«Inne i glasskulen
bak himmelhøye
murer
ugjennomtrengelige 
lag på lag

ligger et land
jeg lekte i
som barn
snakkes et språk
jeg skjønte
en gang

før tiden
løp løpsk 
og jeg gikk
meg vill
gjennom tiden

havnet på utsiden
kikket inn
på kjærlighet, tap
og triumfer
alt på et språk
likt blindeskrift
for en mann
uten hender

Er kjærligheten din
fremdeles en
portåpner?
Ditt løfte 
et passord
for å nå inn?

eller brytes
en illusjon snart
og avslører
et narrespill
regissert av
MIN GAMLE NEMESIS:

Livet!»

 2017 2018 
Forestillinger:  177 151
Besøk:  3.976 3.373
Omsetning i kr.:  317.280 275.640
Snittbesøk:  22 22

Sanitetsdamene les høgt for  ungane Utlånet 
har gått 
ned
Færre lånte bøker i 
Eigersund i 2018 enn året 
før. 

MERETE HORPESTAD
merete@dalane-tidende.no��n�4000 8534

Det blei lånt ut nesten 30.000 
bøker ved Eigersund folke-
bilbliotek i 2018. Det var over 
3.000 færre enn året før.  Både 
ungar og vaksne lånte færre bø-
ker i 2018 enn i 2017. 

Biblioteksjef Pat Berven 
trur ein del av forklaringa på 
nedgangen er at det blei kjøpt 
inn færre bøker i fjor enn året 
før. 

Mens utlånet av bøker har 
gått ned med ti prosent, har 
utlånet av lydbøker gått ned 
med 18 prosent. Den trenden 
er merkbar over heile landet, 
ifølgje biblioteksjefen.  

At utlånet av film går ned, 
er òg ein trend som gjeld heile 
landet. 

Utlånet av elektroniske bø-
ker har gått opp med 2,5 pro-
sent frå 2017 til 2018. Biblio-
teksjefen merkar òg at mange 
har vore innom på dei ulike 
arrangementa biblioteket stel-
ler i stand. 

– Familiearrangementa, 
som teaterframsyningar og 
juleverkstad, blir stadig meir 
populære, konstaterer ho. 

Totalt blei det lånt ut 35.423 
bøker, lydbøker, filmar og 
e-bøker frå Eigersund folkebil-
biotek i fjor. Talet omfattar òg 
fjernlån. 


