På gång på biblioteken

Kommuninformation

Deckarbröder berättar om skrivandet
Bergsjö bibliotek torsdag 19 oktober kl 18.00
Bröderna Gösta och Lennart Emtestam skriver deckare
tillsammans. I den första romanen, Brunnen, utspelar sig
handlingen främst i Nordanstig.
De berättar om sitt skrivande och bjuder på fika. Det
finns även tillfälle att diskutera eget skrivande.

… och musikkväll om yrken från förr

Utställning Folkskolan 175 år

Tobias Larsson spelar på olika instrument och framför
visor om yrken från förr. Biblioteket bjuder på fika.

Bergsjö bibliotek 23 oktober – 16 november
Folkskolan 175 år. Inlånat material från Bergsjö hembygdsförening samt gamla skolplanscher och skolböcker.

Barnboksveckor med tema Förr i tiden
Alla bibliotek 23 oktober – 3 november
Under veckorna finns
utställningar, tävlingar,
enklare pyssel och olika
aktiviteter.

Sagostunder klockan 10
Vid fyra tillfällen under
barnboksveckorna berättas
folksagor från berättarkistan.
Lördag 28/10, Bergsjö bibliotek, 0652-362 00
Måndag 30/10, Hassela bibliotek, 0652-404 00
Tisdag 31/10, Harmångers bibliotek, 0652-303 51
Onsdag 1/11, Gnarps bibliotek, 0652-205 70
Sagostunderna är gratis, men föranmälan behövs.
Anmälan görs till respektive bibliotek.

Hassela bibliotek torsdag 2 november kl 18

Berättarkväll om förr i tiden
Gnarps bibliotek torsdag 2 november kl 18
Riktar sig till hela familjen. Biblioteket bjuder på fika.

Kom och ta en ﬁka torsdag 2 november kl 16–19
Vi bjuder! Gnarps, Harmångers och Hassela bibliotek.
Har du frågor? Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

Föreningar – vad har ni på gång?
Det är snart höstlov (v. 44) och vi vill veta vilka aktiviteter ni har på gång ute i föreningarna för våra barn och
unga. Vi hjälper gärna till att sprida informationen.
Vi behöver veta vad, var och när, men också vem som
arrangerar och annat matnyttigt.
Materialet behöver vi senast 17 oktober. Använd gärna
formuläret på vår webbplats.

Har du frågor?
Vänd dig till vår fritidskonsulent Andreas Mossnelid,
070-578 31 40 eller andreas.mossnelid@nordanstig.se
nordanstig.se/aktivitet

Folkmusikkväll för hela familjen...
Bergsjö bibliotek tisdag 31 oktober kl 18
O´tôrgs-Kaisa och Håkan Lidén spelar och berättar om
spelmän i Nordanstig. Framträdandet, som är cirka 40
minuter, riktar sig till barn i alla åldrar men passar för
hela familjen, ung som gammal.
Musikkvällen är gratis, men föranmälan behövs.
Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

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

Har ditt företag plats?
Tisdag 24 oktober kl 16, kommunhuset, Bergsjö
Vi upphandlar just nu sysselsättningsplatser och vänder
oss till sociala företag eller andra intresserade. Har ditt
företag plats för någon som behöver få en chans på arbetsmarknaden? Vi bjuder nu in till informationsträff i
kommunhuset, Södra vägen 14 i Bergsjö.
Intresserad? Anmäl dig till
bente.sandstrom@nordanstig.se
För mer information
Kontakta Ingvar Berg, Inköp Gävleborg
010-471 30 28, ingvar.berg@inkopgavleborg.se
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