På gång på biblioteken

Kommuninformation

Barnboksveckor med tema Förr i tiden
Alla bibliotek 23 oktober – 3 november
Under veckorna finns utställningar, tävlingar, enklare pyssel och olika aktiviteter. Torsdag 2 november kl 16–19
bjuder Gnarps, Harmångers och Hassela bibliotek på fika.

Sagostunder klockan 10
Vid tre tillfällen under
vecka 44 berättas folksagor från berättarkistan.
Sagostunderna är gratis,
men föranmälan behövs.
Anmälan görs till respektive bibliotek.
Måndag 30/10, Hassela bibliotek, 0652-404 00
Tisdag 31/10, Harmångers bibliotek, 0652-303 51
Onsdag 1/11, Gnarps bibliotek, 0652-205 70

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

… och musikkväll om yrken från förr

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 13 november 2017
Skicka ditt förslag till
Nordanstigs kommun
Teres Burström
Box 56, 820 70 Bergsjö
teres.burstrom@nordanstig.se
Du kan också lämna in ditt förslag i kommunkontorets
reception, på Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Hassela bibliotek torsdag 2 november kl 18
Tobias Larsson spelar på olika instrument och framför
visor om yrken från förr. Biblioteket bjuder på fika.

Berättarkväll om förr i tiden
Gnarps bibliotek torsdag 2 november kl 18
Gunhild Andersson och Kersti Norell Norman berättar
om hur det var i skolan förr i tiden. Riktar sig till hela
familjen. Biblioteket bjuder på fika.
Har du frågor? Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

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

Föreställning om styrka på olika sätt
Kan man vara stark på
olika sätt?
Cirkustruppen Cirkus
TuUt vrider och vänder
på begreppet styrka i
sin fantasifulla och
poetiska dansvarieté.
I centrum finns den
farliga krokodilen, och
frågan är vem som vågar möta den: Polisen?
Doktorn? Eller kanske
förskolefröken?
Familjeföreställningen ”Vem är starkast?” ingår i Skapande förskola och riktar sig till barn från tre år. Fri entré.

Söndag 12 november kl 14, Bergsjögården.

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
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