Språkcafé

Kommuninformation

Bergsjö bibliotek tisdagar 17–18
Vill du lära dig att tala bättre
svenska och träffa nya människor?
Kom till bibliotekets språkcafé! Vi
startar den 4 april. Välkommen!

Spännande sagostund på bibblan
Bergsjö bibliotek lördag 8 april klockan 10
Kom och lyssna på spännande och roliga berättelser. Efter
sagostunden kan alla som vill pyssla och låna böcker.

Öppettider under påsken
Skärtorsdagen 13 april
Bergsjö bibliotek klockan 10–14
Gnarps bibliotek stängt
Harmångers bibliotek klockan 11–12.30
Hassela bibliotek stängt
Långfredagen den 14 april och annandag påsk den17 april
är alla bibliotek stängda.

Aktiviteter på påsklovet
Bergsjö bibliotek tisdag 18 april klockan 15

Vi laddar för mässa
Bergsjö skola lördagen den 20 maj
Årets prao pågår för fullt,
precis som planeringen inför
skol- och arbetslivsmässan,
SAM. Prao-perioden pågår
under hela läsåret och avslutas
för fjärde året i rad med den
uppskattade mässan. Eleverna
visar tillsammans med företagarna upp företagen som de gjort sin prao hos.
Prao står för praktisk arbetslivsorientering.

Har du frågor?
Eva Klang, rektor 0652-362 51
Monika Westin, Prao-samordnare 070-592 51 08

Testa Story Cubes och gör egna berättelser.
För barn och ungdomar från 7 år.

nordanstig.se/prao

Hassela bibliotek torsdag 20 april klockan 17.30

Snart dags för påsklov

Påskkärringsträff med högläsning. Vi bjuder på fika och
du som kommer utklädd till påskkärring är med i en
bokutlottning.

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

Ordnar din förening lovaktiviteter?
Har din förening aktiviteter som vänder sig till barn och
ungdomar under påsklovet? Hör av dig till oss så sammanställer vi aktiviteterna och presenterar utbudet i skolorna
och på nordanstig.se

Anmäl föreningens aktivitet på nordanstig.se/aktivitet

Öppettider under påsken
Kommunkontoret och socialkontoret har öppet alla
vardagar 7.30-16.00, med stängt för lunch 12.00–13.00.
Fredagen den 14 april, långfredagen,
har vi däremot stängt.
Om du behöver akut hjälp när socialkontoret är stängt kan du ringa
socialjouren på 026-10 02 25. Om du
behöver akut hjälp när socialjouren
har stängt så kan du ringa polisen
på 114 14.

Glad Påsk!

eller kontakta Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se

Har du idén, har vi pengarna
Du som är 13–25 år och bor i kommunen har möjlighet att
söka pengar till aktiviteter och arrangemang som du och
dina kompisar vill anordna. Det är bara din fantasi som
sätter gränserna!
Du kan söka upp till 15 000 kronor. För att få bidraget ska
aktiviteten vara drogfri och öppen för alla som är 13–25 år.
Bidraget kan sökas under hela året, inte bara i samband
med lov.

Vill du veta mer?
Kontakta Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14
christin.hubenette@nordanstig.se
Du kan läsa mer på nordanstig.se/ungdomsinitiativ
nordanstig.se/ungdom

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

