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Pippi Långstrump hjälper Sveriges
ambassadör i Washington DC inviga
bibliotek
Vid en ceremoni i Washington DC på Marie Reed Learning Center invigde
Sveriges ambassadör Jonas Hafström en mycket fantasifullt utformad
biblioteksvagn fylld med svensk barnbokslitteratur, naturligtvis var Astrid
Lindgren representerad med alla de böcker som översatts till engelska.
Biblioteket, som är en gåva från Sveriges Ambassad, öppnades sedan av
ambassadör Hafström tillsammans med Pippi Långstrump som hade kommit
till Washington tillsammans med fröken Prysselius och konstaplarna Kling
och Klang. För alla närvarande elever var detta ett efterlängtat och
välkommet inslag i invigningsceremonin. Självklart passade Pippi och hennes

vänner på att hälsa på eleverna på både skolans dagisverksamhet och
lågstadium - som också deltog i invigningsceremonin. Återigen fick vi ett
bevis på hur känd och älskad Pippi Långstrump är och leken och upptågen vid
ceremonin ville aldrig ta slut. - Det känns verkligen viktigt att få delta i och
sprida glädje vid en så här meningsfylld ceremoni – ett av våra viktigaste
uppdrag är ju att stimulera till mer läsande bland barn och vad är då bättre
än att få vara med om invigningen av ett bibliotek. Självklart är det också
mycket hedrande att bli inbjuden för att medverka vid överlämnandet av
bibliotekets nycklar, säger Mikael Ahlerup, vd för Astrid Lindgrens Värld.
Astrid Lindgrens Värld deltar tillsammans med andra representanter från
Kalmar län i ett symposium på House of Sweden i Washington DC om hur
kulturarvet rätt använt kan stimulera till tillväxt. På bilden ser man Sveriges
ambassadör Jonas Hafström tillsammans med Pippi Långstrump, Nils Nyman
som är Astrid Lindgrens barnbarn samt Mikael Ahlerup vd Astrid Lindgrens
Värld

I Astrid Lindgrens Värld finns Katthult, Villa Villekulla, Mattisborgen och
Bråkmakargatan på riktigt. Här kan du träffa Emil, Pippi, Ronja och de flesta
andra som Astrid Lindgren berättade om. Temaparken, som grundades 1981,
är belägen i Astrid Lindgrens födelsestad Vimmerby, inte långt från hennes
föräldrahem Näs. Varje år kommer cirka 500 000 besökare till Astrid
Lindgrens Värld - platsen där sagor blir verklighet.
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