På gång på biblioteken

Nasse - musikalen!

Kommuninformation

Barnteater för barn 2-6 år
Vi tjuvstartar barnboksveckorna
med Dockteater Tittuts föreställning Nasse - musikalen!
Harmångers bibliotek torsdagen
den 20 oktober kl. 10.00
Föreställningen är gratis och
varar 40 minuter. Ring och boka
plats på 0652-303 51.

Agneta Iveslätt om Band-Lena
Hassela bibliotek torsdag 20 oktober kl. 18.00
Hasselabon Agneta Iveslätt berättar om pigan Band-Lena,
som levde och verkade i Hassela i början av 1900-talet.

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdag 27 oktober kl. 17.30-19.00
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskarföreningen.

Läskigt på biblioteken...
Barnboksveckor
24 oktober – 3 november
Under veckorna kan du pyssla hemska saker, tävla om
böcker och leta efter monster på alla våra bibliotek.

Öppen föreläsning

Migrationsstress
Människor på flykt är i högre grad drabbade av stressproblem, depression och andra psykiska svårigheter.
Flykten och migrationsförloppet innebär ofta påfrestningar både fysiskt och psykiskt. Hur kan vi som möter
dessa personer bättre förstå vad det innebär att vara på
flykt?
Dr Riyadh Al Baldawi, docent i psykiatri, vd och
grundare av Orienthälsan, föreläser bland annat om hur
man kan förhålla sig i olika situationer.
Tisdag 1 november kl 18.30-20.00
Kulturhuset Bergsjögården, biosalongen
Föreläsningen är gratis, anmäl dig senast 31 oktober till
Bente Sandström, enhetschef
0652-363 38
bente.sandstrom@nordanstig.se

Läskig sagostund med dans
Bergsjö bibliotek lördagen 29 oktober kl. 10.00
Kom och lyssna på en läskig saga och se dansare från
Bergsjö dansstudio ge liv åt sagan. Efter sagan kan alla
som vill göra egna monster och låna böcker.

Det spökar på läslovet
- spökhistorier för alla över 7 år
Vi berättar spökhistorier för dig på
Harmångers bibliotek måndagen 31 oktober kl. 15.00
Bergsjö bibliotek tisdagen 1 november kl. 16.00
Gnarps bibliotek onsdagen 2 november kl. 15.00
Hassela bibliotek torsdagen 3 november kl. 18.00

Har du frågor
Kontakta Bergsjö bibliotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

Kultur- och föreningsledarstipendium
Stipendierna delas ut till personer och organisationer som
är mantalsskrivna och verksamma i Nordanstigs kommun.
Enskilda personer och föreningar kan skicka förslag på
stipendiat. Förslaget ska vara kortfattat motiverat och
underskrivet av den person eller förening som skickat in
förslaget.
Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan fördelas på
en eller flera stipendiater.

Kulturstipendium - förtjänstfulla kulturella insatser
Nordanstigs kommuns kulturstipendium är avsett att
verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla
kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

Föreningsledarstipendium - ideella föreningsledare
Nordanstigs kommuns föreningsledarstipendium är avsett
att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet
bland kommunens barn och ungdomar.

Ge förslag senast måndag 14 november 2016
Skicka ditt förslag till
Nordanstigs kommun
Ulla-Britt Hånell
Box 56, 820 70 Bergsjö
ulla.hanell@nordanstig.se
Du kan också lämna in ditt förslag i kommunkontorets
reception, på Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

