Se en bok på Bergsjö bibliotek

Kommuninformation

Bergsjö bibliotek 23 januari – 10 mars
Författaren Anna Höglund fick 2016 års Astrid Lindgrenpris för sitt författarskap inom barn- och ungdomslitteraturen. Nu kan du se en utställning av originalbilder
från hennes ungdomsböcker ”Att vara jag” och ”Om detta
talar man endast med kaniner”.
Utställningen är inlånad från Region Gävleborgs konstsamlingar och är en del av projektet Se en bok!

Till minne av förintelsen
Utställningar på alla våra bibliotek 23 januari – 17 februari
Vi uppmärksammar Förintelsen minnesdag genom att visa
miniutställningen ”Anne Frank – Om jag bara får vara mig
själv”. Utställningen är producerad av Forum för levande
historia.

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek torsdagen den 26 januari kl. 17.30–19.00
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskarföreningen.

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

Är du nyﬁken på andra kulturer?
Vi behöver fler språkvänner i Nordanstig. Vi vänder oss till
till personer med svensk språk- och kulturkunskap som vill
träffa personer med utländsk bakgrund, och till personer
med utländsk bakgrund som vill förbättra sina svenska
kunskaper som språk, kultur och traditioner.
Att vara språkvän handlar om att lära känna någon med
annan kulturbakgrund än den egna. Det handlar om att
lära känna varandra, ha roligt tillsammans och kanske få
en vän för livet. En möjlighet som motverkar okunskap,
fördomar och segregation och som bygger på frivillighet,
ömsesidigt utbyte och språkträning.

Vill du veta mer?
Kontakta Marika Engberg, språkvänsombud
070-218 49 52
marika.engberg@nordanstig.se
nordanstig.se/språkvän

Välkommen! till Nordanstig
Du som bor i Nordanstig och har bott
ett tag i Sverige och kanske behöver
veta mer om hur Sverige fungerar.
Välkommen till kursen som heter
just Välkommen! som vi genomför i
samarbete med ABF.
Under kursen får du lära dig fakta om Sverige, om hälsa
och sjukvård, om skola och utbildning och hur det är att
bo och arbeta i Sverige.
Välkommen! startar måndagen den 13 februari kl. 18.00
Vi håller kursen på Flyktingenheten som ligger på
Stationsvägen 2 i Bergsjö. Vi fortsätter med tio träffar
under våren och avslutar den 2 maj. Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig till kursen senast tisdagen den 7 februari
Om du vill gå kursen behöver du anmäla dig.
Kontakta Marika Engberg, flyktingenheten
070-218 49 52
marika.engberg@nordanstig.se

Om asyl- och ﬂyktingmottagande
Hur många kommer hit? Vad får de som kommer? Vad
gör de – utbildning och arbete? Hur tryggar vi vår
arbetskraftsförsörjning?
Har ni 30 minuter att ge oss på din arbetsplats?
Vi på arbetsmarknads- och flyktingenheten kommer
gärna till din arbetsplats och berättar om det vi kan och
om det ni vill veta. Vi kommer när det passar er!
Har du speciella frågor så förbereder vi svar om du hör
av dig med dem innan vi kommer.

Vill du boka en tid eller fråga något?
Kontakta Bente Sandström, enhetschef
070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se
nordanstig.se/ﬂyktingenheten

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

