PROGRAM - Lyttevennkonferansen 20. september 2021, Bryne Mølle
09:30 - 10:00

Kaffe og registrering

10:00 - 10:15

Åpning av konferansen v/ordfører i Time, Andreas Vollsund (H)
Andreas Vollsund er 35 år og bor på Lyefjell sammen med kone og to barn. Han er inne i sin
andre periode i kommunestyret, og har i denne perioden vært leder i «Utval for lokal
utvikling». De siste åra har han arbeidet ved Bryne skole, først som lærer og deretter som
inspektør.

10:15 - 10:30

Kunsterisk innslag, Eli Gunn Buvik og Grethe Mo, eller «Eligull og ugla Sølve» i
koronatider
Buvik har jobbet som barne- og ungdomsbibliotekar i 33 år, 24 år på Sølvberget i Stavanger.
Hun driver formidling mot skoleklasser, arrangerer lesekonkurranse «årets bok», lager
utstillinger og har lesestunder for barnehagebarn.
Grethe Mo har bakgrunn som skuespiller og master i kunstfag- Hun har vært tilknyttet
Rogaland Teater, og har undervist ved kulturskoler, dramalinje på vgs og på universitetet i
teaterfag. Som formidler på Sølvberget laget hun dukkefiguren "Sølve", ei snøugle som slo
seg ned i biblioteket under nedstegningen i 2020.

10:30 - 11:15

Lyttevenn v/ Birte Simonsen, UIA
Birte Simonsen (f. 1948) er pensjonert lærer ved Universitetet i Agder. Hun har vært leder
av og undervist i pedagogikk og spes.ped. i førskole- og lærerutdanning.

11:15 - 11:25

Pause

11:25 – 11.55

Hvorfor være frivillig og aktiv?
Heidi Bowitz er daglig leder i Strand Frivilligsentral.

11:55 – 12:05

Eligull og Sølve

12.05 - 12:25

Speeddating Vi utvider nettverket vårt og blir kjent med flere rundt oss.

12:25 - 13:30

Lunsj

13:30 – 13.40

Eligull og Sølve

13:40 – 14.10

Leseglede v/ Anne Mo, biblioteksjef i Suldal
Anne Mo, opprinnelig fra Etne, men har bodd i Suldal i nærmere 30 år. Hun har vært lærer,
skolebibliotekar og nynorsk lesegleder.

14: 10 - 14:20

Pause

14:20 - 14:50

Litterær reise med forfatter Janne Stigen Drangsholt.
Janne Stigen Drangsholt, fra Sandnes, er norsk forfatter og litteraturprofessor.
I radioprogrammet Utakt på NRK har Drangsholt en spalte som heter «Kjente bøker på 4
minutter», som også finnes som podkast.

14:50 – 15:00

Oppsummering og vel hjem ved Anne Kristin Bruns
Bruns er Helse og velferdspolitiker og kommunestyremedlem i Stavanger KRF. Bruns var
initiativtaker til oppstart av lyttevenn-prosjektet i Rogaland og hun brenner for at alle
skoler i landet skal få lyttevenner.

