Kommuninformation

Inspiration för integration

På gång på biblioteken

Välkommen till Kulturhuset Bergsjögården
- måndagen den 14 september. Fri entré.

Se vävda alster på Bergsjö bibliotek

Medborgare i Nordanstig, tjänstemän, politiker och föreningsaktiva; välkommen till en inspirerande eftermiddag
med information om flyktingmottagande i Nordanstig!

Program
15.00

Aktuellt om asyl- och ﬂyktingmottagande
Personal från Flyktingenheten i Nordanstigs
kommun och Arbetsförmedlingen informerar om
nytt och aktuellt om asyl- och flyktingmottagande.
Nationellt, regionalt och kommunalt.

Utställning av föreningen Vävkällaren visar vävda alster
på Bergsjö bibliotek 14 september - 8 oktober 2015.

Läs tidningar på internet
- mer än 2 200 tidningar på 54 olika språk
Biblioteket erbjuder dig databasen Library Press Display.
Där har du gratis tillgång till över 2 200 tidningar från 97
länder på 54 olika språk. Du kan använda databasen på
bibliotekets dator eller på din dator hemma. Du hittar
Library Press Display på HelGebibliotekens webbplats.
helgebiblioteken.se

Bli språkvän – berika ditt och andras liv
Information om vår nya verksamhet, om hur du
har möjlighet att hjälpa en nyanländ till en bra
start i sitt nya hemland.

Har du frågor om biblioteken?

16.30

Vi bjuder på ﬁka

17.00

Integration och idrott
Hälsinglands Idrottsförbund och Bergsjö IF
tillsammans med flyktingenheten.

Lättgympa på Anhörigcenter

18.00

Teaterföreställningen Inte rasist men…
Teatergruppen Stronger består av tolv ensamkommande ungdomar från Afghanistan, Somalia,
Eritrea och Mongoliet. Stronger ger sin Dickensinspirerade föreställning Inte rasist men… som
handlar om köksbordsrasisten Jonte. Föreställningen är 45 minuter och bjuder på teater, sång
och dans och både gråt och skratt.

16.00

Anmäl dig senast torsdagen den 10 september
Du kan välja att vara med hela eftermiddagen eller bara se
teatern. Det finns 200 platser till teatern. Anmäl dig till
bente.sandstrom@nordanstig.se

För mer information och frågor
Bente Sandström, 070-668 35 90
Enhetschef arbetsmarknad, flykting och mobila teamet
Marika Engberg, 070-218 49 52
Projektledare Frivillig i Gävleborg
nordanstig.se/ﬂyktingmottagande
nordanstig.se/språkvän

Kontakta Bergsjö bibliotek på telefon 0652-362 00.
nordanstig.se/bibliotek

- måndagen den 14 september kör vi igång!
Nu kör vi igång igen med lättgympan för anhöriga på
Anhörigcenter i Bergsjö.
Vi startar måndagen den
14 september klockan 10-11
och fortsätter under hösten
med samma dag och tid.

Hitta hit
Anhörigcenter hittar du i Bållehuset på Bållebergsvägen 5B i
Bergsjö, samma byggnad som
Hälsocentralen.

Har du frågor?
Kontakta Elisabeth Pettersson,
anhörigsamordnare
070-397 32 38
elisabeth.pettersson@nordanstig.se

Tack alla semestervikarier!
Vi vill tacka alla våra fantastiska semestervikarier som
arbetat genom bemanningsenheten i sommar. Ni har gjort
ett kanonjobb i våra verksamheter! Välkommen tillbaka
nästa sommar!
/Enhetschefer med personal inom vård och omsorg

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

