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■■ UKAS KINOFILMER

■■ UKAS BOKTIPS

A serious man

Jenteloven

En sort komedie skrevet og regissert
av de legendariske Coen-brødrene,
skaperne av bl.a. “No country for old
men”, “Fargo” og “The Big Lebowski”. Larry Nidus er en god mann.
Han er en gjennomsnill ektemann,
en engasjert familiefar, en hengiven lærer som alltid velger
den riktige - og rettferdige veien i alle sine handlinger. Men
en dag begynner ting å rakne.

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes og hans trofaste
støttespiller Dr. John Watson må bruke sine små grå med mer kløkt enn
noensinne for å avsløre et komplott
som er en trussel mot hele England.
En kvinnelig skjønnhet fra Holmes’
fortid gjør oppdraget enda farligere.
“Sherlock Holmes” gir et dynamisk, nytt portrett av Arthur
Conan Doyles mest kjente figurer når Holmes og hans trofaste
støttespiller Watson får sin hittil vanskeligste sak.

Vi forholder oss alle til
koder hele tiden, både
gutter og jenter, men
uten å tenke over det.
I vennemiljøet ditt
gjelder sikkert mange
av de samme reglene
som i denne boken:
Ikke stjel venners
kjæreste, hold på hemmeligheter, ikke hør på
sladder, vær ikke sjalu
på vennene dine, og så
videre. Det spesielle ved hovedpersonene i boken, som tilhører
en hard jentegjeng, er at de drar
disse reglene ut helt til det ekstreme. Og at strenge straffer venter
alle som bryter dem.
Forfatter Annette Münch retter fokus mot den økende volden
blant jenter i ”Jenteloven”.
Saga må flytte fra faren til moren
i byen uten forvarsel. Mens hun
vender seg til den nye bytilværelsen, oppdager hun at faren har
forsvunnet. Moren er opptatt
av sin egen karriere, og er sjelden hjemme. Saga presses til å
begynne på videregående skole,
der hun kjenner verken medelever eller miljøer. Den eneste
som tar Saga vel i mot er Lene.
Dessverre er Lene i en gjeng med
noen tøffe jenter. Saga er kontaktsøkende, og et lett bytte. Plutselig
er hun en del av en jentegjeng

hun ikke kommer seg
ut av. Aisha er lederen
av gjengen og bestemmer reglene. Bryter en
noen av reglene, får
det katastrofale konsekvenser. Romanen
veksler stadig mellom
det trivelige og trygge,
og det rent sagt uhyggelige.
Dette er en autentisk
og alvorlig historie.
Jentene i Jenteloven er realistiske.
Boka handler ikke bare om vold,
men også om vennskap, forelskelse og fraværende foreldre.
Det handler også om å prøve å
finne sin nye plass, ta valg, og det
å møte den første, store kjærligheten.
Jenteloven er en veldig god roman. Personene i boka er levende
fremstilt, og historien er full av
sterke inntrykk og drivende godt
fortalt.
Jenteloven bør leses av jenter
som gutter, kvinner som menn.
Jenteloven er Annette Münchs
andre bok. Hun fikk Kultur- og
kirkedepartementets debutantpris for ”Kaoskrigeren” i 2006.
Vennlig hilsen
Kristin Kleppo Grøndalen
Telemarksbiblioteket
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Hovedopptak til barnehagene
Dere ﬁnner søknadsskjema for barnehageåret 2010-2011 på
Nome kommune sin hjemmeside. Nye søkere og dere som
ønsker et annet tilbud enn i dag må søke elektronisk gjennom
dette søknadssenteret.
Søknadsfrist for å bli med i Hovedopptaket er 15. mars 2010.
Trenger dere hjelp til å søke kan dere ta kontakt med
servicekontoret på rådhuset eller styreren i en av barnehagene.
Alle som ønsker å komme en tur i barnehagen for å se, ring
eller stikk innom.
Dere ﬁnner også informasjon på hjemmesidene til barnehagene.

Helse- og omsorgsetaten
Hjemmetjenesten Ulefoss
75 % vikariat for sykepleier
Arkivsaknr.: 10/160

Vinn et Bokstav Flax-lodd
Send løsningen til Kanalen AS, Postboks 45, 3831 Ulefoss, og
du er med i trekningen om et Bokstav Flax-lodd. Lykke til!
Leveringsfrist: 15. februar. Vinner i forrige utgave:
Astrid M. Bjørnstad, Akkerhaugen

Navn:..................................................................
...........................................................................
Adresse:.............................................................
...........................................................................
Poststed:............................................................

Løsning forrige utgave:

Bofellesskapet Dagsrud
14,55 % fast stilling som miljøarbeider
Arkivsaknr.: 10/185
Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
Brannkonstabel, fast deltidsstilling f.t. ved Sauherad brannstasjon
Arkivsaknr.: 10/162
Administrasjonsavdelingen
70 % stilling som konsulent/økonomiveileder
Arkivsaknr.: 10/163
Søknadene skal sendes elektronisk – adresse:
http//min.e-kommune.no/nome.
Fullstendig utlysningstekst og nærmere informasjon på
kommunens hjemmeside www.nome.kommune.no.
Trenger du hjelp? Kontakt servicekontoret på tlf. 35 94 62 00
Søknadsfrist for stillingene: 21.02.2010

