Norsjö kommun
Information från

Nr 1 februari 2011

- En kärleksfull kommun där kropp och själ hinner med!

Rökning av vattenpipa
Att röka vattenpipa är farligare än att cigarettrökning. Trots detta blir det allt
mer populärt att röka och det finns mycket okunskap kring riskerna.
Vanliga myter om vattenpipsrökning

En vanlig föreställning är att rökandet av
vattenpipa inte är lika skadligt som vanlig tobaksrökning. Denna föreställning
är helt ogrundad. Tvärtom innehåller den
rök som uppstår vid rökandet av vattenpipa åtskilliga toxiner (giftiga ämnen).
De som röker vattenpipa är utsatt för mer
av den hälsofarliga röken än av vanlig
cigarrettrökning. Vattenpipsrökning är en
social aktivitet som innebär att flera personer sitter och röker tillsammans från
samma pipa. Detta innebär att rökningen
av vattenpipa ofta pågår under en längre
tid vid varje röktillfälle än för den som
röker en cigarett. En annan vanlig myt
är att den tobak som används i vattenpipor inte innehåller nikotin, vilket inte
stämmer. Det är 18-års åldersgräns på all
tobak.

Vattenpipa är farligare än cigaretter

Forskningen visar bland annat att den
som röker vattenpipa under en session
kan få i sig rök som motsvarar 100
cigaretter, nikotin som motsvarar 6-7
cigaretter och tjära från 20 cigaretter. Det
kol som används för att hetta upp tobaken ökar troligen också hälsoriskerna
eftersom den frambringar giftiga ämnen
när den hettas upp. Med andra ord får
den som röker i sig förutom kolmonoxid,
tungmetaller, tjära och andra cancerframkallande ämnen, även i sig partiklar från
kolet. Även passiva rökare är utsatta för
risker. Att dela munstycke till en vattenpipa innebär också en risk för överförbara sjukdomar som exempelvis hepatit.
Ungdomar som röker har dessutom större
risk för att pröva narkotika i framtiden.
Mer information hittar du på www.
norsjo.se, under fliken folkhälsa

Framtidsdag i entreprenörskapets anda!
Fredagen den 4 februari anordnar projekten Mer kvinnor i basen och Norsjö
mot framtiden tillsammans med Norsjö
Gymnasium och Högstadiet en framtidsdag för elever i årskurs 9 samt årskurs 1
till 3 på gymnasiet.
Under dagen kommer eleverna få prova

Norsjögalan

Den 5 februari är det Norsjögalan - en gala
för företagare och medborgare i kommunen! Norra Brunn på Turné underhåller,
det blir en glittrande trerätters middag när
ett flertal priser delas ut!
Dag: Lördag 5 februari
Tid: 18.30 – 24.00

på och komma i kontakt med branscher
och yrken inom regionen. Dagen avslutas
med en föreläsning av Therese Albrechtsson, 25-åringen från Göteborg som
tackade nej till Handelshögskolan för att
ge sig in i affärsvärlden. Therese kommer berätta om sin resa från UF företag
till att idag driva ett antal framgångsrika
företag.

Plats: Medan, Norsjö
Pris: 400 kr/biljett. Biljettförsäljning i Kommunhusets reception samt på Medan, begränsat antal platser!
Huvudarrangör är Norsjö Folkets Hus. Medarrangörer är Norsjö kommun, Kärleksveckan
och Företagarna

Bygdeavgiftsmedel
Föreningar och organisationer kan ansöka om bygdeavgiftsmedel hos Norsjö
kommun.
Ansökan ska skickas till nedanstående
adress enast den 28:e februari 2011.
Blanketten hittar du på kommunens hemsida: www.norsjo.se
Norsjö kommun
Ingela Lidström
Kommunledningskontoret
935 81 Norsjö

Erbjudande från Norsjö
Golfklubb
Du som tidigare har varit medlem i
Norsjö Golfklubb kan nu få reducerad
avgift!
På medlemsmötet den 1 dec togs beslut
på en reducerad avgift till golfare som
utträtt ur klubben och återupptar sitt
medlemskap inför säsongen 2011.
Den reducerade medlemsavgiften för
2011 är:
• Distans (bor utanför Norsjö och Malå
kommun) betalar 600 kr.
• Norsjö- och Malåbor betalar 1 000 kr
Inga övriga avgifter tillkommer.
Kontakta kansliet för mer information:
Telefon: 0918 -313 35
kansli@norsjogolf.se

Återvinningscentralen
Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00,
lunch 11.00 - 12.00
Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00
Återvinningen är stängd röda dagar och
afton före röd dag.

Simhallen
Måndag

16:00-20:00 Motionssim, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

Tisdag

16:30-19:45 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
19:45-20:30 Djupvattengympa drop in

Onsdag

07:00-08:30 Morgonsim
10:00-11:00 Babybad
11:00-11:50 Vattengympa (drop in)
12:00-12:50 Motionssim
12:50-13:50 Rehab/Handikapp bad

Torsdag

16:30-20:00 Allmänbad, barnbassäng,
b u bbelpool, bastu

Fredag

07.00-08.00 Morgonsim
14:00-17:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
17:00-20:00 Motionssim, simma i skenet
av levande ljus och ljuv musik. Eteriska
oljor i bastun.

Lördag

10:00-14:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

Söndag

Vi fixar barnkalaset. Bjud barnen på
kalas i sim- eller sporthallen med
varmkorv och glass. Enkelt för dig, ett
äventyr för barnen.

Styrkehall

Måndag, tisdag, torsdag och fredag
07:00- 20:00
(tisdag 16.30-17.00 och torsdagar 15.3016.30 är styrkehallen bokad)

Onsdag

07:00-15:00

Lördag

10:00-14:00
Simhallen är stängd helgdagsafton samt
helgdagar om inte annat annonseras.
Simhallen

Högskoleprovet
Skriv högskoleprovet och bli en av de
tiotusentals studenter som kommer in
på Universitet/högskola med hjälp av
sitt provresultat.
Högskoleprovet är öppet för alla. Provet
skrivs två gånger per år och alltid på en
lördag. Det kostar 350 kronor. Provresultatet gäller i fem år och skriver du flera
gånger räknas det bästa.
Våren 2011 skrivs Högskoleprovet lördagen den 2 april och anmälan gör du senast
den 15 februari på www.studera.nu

Vill du göra ett ”gammalt” högskoleprov
finns sådana att hämta hos Helén på Lärcentra eller på nätet på studera.nu
Vid frågor, kontakta:
Helén Ask 0918-14257 eller helen.ask@
norsjo.se
Nytt högskoleprov

Högskoleverket har beslutat att göra om
högskoleprovet. Det nya används första
gången hösten 2011. Giltighetstiden för
nuvarande prov förändras dock inte.
Välkommen med din ansökan

Nytt år nya möjligheter!
Våren närmar sig med stormsteg och
många planerar nu sin semester för
fullt. För att visa på allt som händer i
vår kommun vill vi på turistbyrån ha
så aktuell information som möjligt och
behöver därför er hjälp.

sommaren, så meddela oss så snart ni har
aktiviteter eller datum
spikade förmedlar vi
informationen vidare
till våra besökare.

Efterlysning av aktiviteter
och evenemangstips

Besök eller kontakta
oss på Norsjö Turistbyrå:
Nygatan 32
0918-142 00
norsjoturism@goldoflapland.com

Har ni något evenemang eller en aktivitet
på gång? Hur ser era öppettider ut nu
under 2011? Skicka in alla tips till oss så
lägger vi in och sprider informationen via
alla våra kanaler. Vi håller även för fullt
på att bygga evenemangskalendern inför

PS: Missa inte vårt kärlekstips under
Kärleksveckan ;)

Norsjö och Malå kommuner bildar
gemensam miljö- och byggavdelning
Den 1 januari 2011 gick Norsjö och
Malå samman i en gemensam miljöoch byggavdelning.
Malå är värdkommun vilket innebär att
administrativ hantering sker i Malå kommun. Även den politiska organisationen
samverkar i en bygg- och miljönämnd
med representanter från båda kommunerna. Den nya nämnden omfattar miljö,
bygg och räddningstjänst.
Motivet till detta är att undvika jäv i den
nya organisationen samt att göra oss mindre sårbara vid frånvaro.

För kommunmedborgarna innebär detta
inte att några större förändringar. Vi som
arbetar på miljö- och byggenheten sitter
kvar på kommunhuset i Norsjö precis
som tidigare. Räddningstjänsten är också
fortsättningsvis stationerad i Norsjö.
Mer information finns på hemsidan.
I och med förändringen får vi även nya epostadresser: fornamn.efternamn@mala.
se. Våra telefonnummer gäller tills vidare
och post ska skickas till Malå: Storgatan
13, 930 70 Malå
Om ni har frågor är ni välkomna att ringa
Sandra Löfstedt, telefon 0918-141 53.

Har du tänkt sluta röka eller sluta använda snus?

Anmäl dig till:
Folktandvården på telefon: 0918-312 30
Sjukgymnastiken på telefon: 0918-31215
Telefontid mån-tors 8:15-9 (annan tid
kan du lämna meddelande)
Hälsocentralen på telefon: 090-785 91 16
så kontaktar vi dej.

KNUT´n informerar Våren 2011
Ta med dina vänner och besök oss på
KNUT´n. Här kan du finna nästan allt
vad du söker samtidigt som du gör en
god sak för miljön genom att återanvända
det någon annan inte behöver längre
(tyvärr inte kläder).
Massor med fynd gammalt och nytt
• Möbler
• Skivor/filmer
• Gardiner
• Konst
• Dukar
• Leksaker
• Porslin/ Husgeråd
Vi utför
• Utvinning av rent järn ur kasserade
möbler… kom till oss med 		
skrotsofforna
• Lättare arbeten som renovering,

Inbjuder till årsmöte
tisdagen den 8 februari kl.12.00
Lokal: Medan

Känner du att du behöver hjälp?
Det finns här på hälsocentralen!
Vi startar snart en ny grupp, dessutom
finns det möjlighet till individuellt stöd.
Utbildade tobaksavvänjare är tandhygenist Ann-Katrin Näsvall och sjukgymnast
Ulla Carlsson.

SPF Norsjöbygden

Gamla och nya medlemmar är hjärtligt
välkomna!

Norsjö Ridklubb
Gillar du hästar? Nu har du ett gyllene
tillfälle! Norsjö Ridklubb har platser kvar
i vårens ridgrupper.
Det finns platser i ridlekis, barn- och
vuxengrupper både för nybörjare och för
dig som har ridit lite mer.

målning av möbler

• Lättare legoarbeten
• Lättare flyttarbeten, med mera
Allt arbete utförs efter överenskommelse.
Vi tar tacksamt emot det ni inte har
användning för längre till vår verksamhet
då det i sin tur blir meningsfullt arbete
för våra medarbetare på KNUT´n.

Anmälan till:
Annelie Nygren 070-6963034 eller Maria
Malm 076-1077266

Kallelse till Årsmöte
Bastuträsk- Norsjö MHF

Ring 0918-100 03 eller 070-305 11 42.
Öppettider
Dagtid alla vardagar mellan 09.00-15.45
Kvällsöppet varje måndag till 19.00
Sista lördagen i varje månad 10.00-13.00
Vi finns på Industrivägen 1 (vid bil &
däck) Välkommen in!

Söndagen den 20:e februari 2011 kl.18.00
Plats: Folkets hus, Bastuträsk
Välkommen såväl gamla som nya medlemmar
Hälsar Styrelsen

Norsjö Volleyboll
Allsvenskan 2011

Välkommen till ABF!

Hemma-matcher:

Smakprov från vårt utbud:
• Hälsa & friskvård
Du som är under 19 år betalar halv
• Må bra med Yoga
avgift, gäller alla cirklar på ABF.
• Lär dig din mobiltelefon
• Baka i bagarstuga – för herrar
• Qigong för själslig och fysiskt välmående
Våra öppettider:
• Bind egna flugor till sommarens fiske
Må – Tors 08.00 – 16.00
• Trend – lär dig knyta rya
Lunchstängt 12.00 – 13.00
• Släktforska från grunden
Fredag 08.00 – 12.00
• Handledarutbildning för B-körkort
• Kamratcirklar – vad är du och dina vänner intresserade av?

12/2 Norsjö-Ljungby
13/2 Norsjö-Malmö
26/2 Norsjö- Örebro
27/ Norsjö-RIG Falköping
Alla matcher spelas kl 14:00
VÄLKOMNA!

Läsecirkel på Norsjö
bibliotek

Vill du vara med i vårens läsecirkel om
Torgny Lindgren?
Vi träffas på biblioteket och diskuterar Torgny
Lindgrens verk. Ta kontakt med biblioteket
för mer information. Se också kommande
affisch.
Välkommen!

0918-142 55, www.v8biblioteken.se

HÄNG PÅ TRENDERNA!
Lär dig sticka & virka från grunden.

/Katarina, Anneli, Gunilla och Annika

ABF mitt i Lappland, Storgatan 49, Norsjö
Tel: 0918-107 55, info.norsjo.185@abf.se
www.abf.se
Vi finns även på Facebpook
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Kärleksveckan 5

Lördag 5 februari - invigning

10.30-13.30 BP’s Foodcorner serverar Pasta á la love (Carbonara)

Stora salen
10.00 Invigning! (Gåva till de 50 första gästerna)
10.15 Zumba
11.00 Yoga
11.45 Kärleken till dansen med Björnlaget
12.15 Jump In
13.00 Barnen får släppa loss med RockÅsa
14.00 Gospelkören Trinity underhåller. Josse och Erika
berättar om sitt arbete i Etiopien.
16.00 Avslutning
16.00 Hockey

13.00-15.00 Handlar’n i Kvarnåsen bjuder på kaffe och
kärleksmums

Foajén
10.00- ca. 16.00 Workshops
Må i Norr, Jump In, Skor & Sport, Ekospa, Ljung hudvård
Sorsele, Projekt i Norsjö, Hälsocentralen/Hälsa 2020, Personal
Partner, Hotell Norsjö, SRF, Gospelkören Trinity, Musik- och
Teaterföreningen.

Kvarnåsens SMU scouter har en afton för medlemmar, i
Kärlekens tecken.

Biosalen
10.30 Sensus föreläser om hur du stärker din parrelation
11.30 Ljung Hudvård Sorsele
12.30 Therese Albrechtson
BP`s Foodcorner serverar fika med ett hälsotema hela dagen

Tisdag 8 februari

18.00 Missionskyrkan har Hjärtkafé. Välkomna!
Norsjögalan
18.00- 24.00 Norsjögalan är en gala för företagare och
medborgare i Norsjö kommun. Norra Brunn på turné
underhåller, det blir treträtters middag när ett flertal priser
delas ut. Pris: 400 kr/biljett Plats: Medan Arr: Norsjö Folkets
Hus i samarbete med BP`s Foodcorner, medarrangörer är
Kärleksveckan, Norsjö Kommun, Företagarna Norsjö och
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Söndag 6 februari
Kärleken till skotern
12.00- 15.00 Visning av skotermärken, provkörning av
skoter. Våfflor, kaffe och hamburgare till försäljning.
Plats: Skidstugan, Stenabäck, Kvarnåsen. Arr: Stenabäcks
Hembygdsförening

Kafé Nyfiket: Kärlek på bonnska
18.00- En afton med poesi, sång och musik. Plats: Knut’n
19.30 Arr: NBV och Norsjö-Långträsk Blåbandsförening
18.00

Björnlaget danstränar på Gästis

19.00- 21.00 Prova-på-massage på fritidsgården med
Ekospa. Årskurs sex och uppåt

Norsjö Vänsterpartis styrelse bjuder sina medlemmar på en
♥-ligt värmande middag som tack för allt arbete och stöd.

Kärleken till litteraturen
08.30 Litterär frukost med uppläsning av noveller, dikter eller utdrag ur böcker i biblioteket. Begränsat antal platser, anmäl
dig i förväg till: 0918-142 55 Kostnad: 20 kr
10.30-13.30 BP’s Foodcorner serverar en gryta full med
kärlek och ris
13.00-15.00 Handlar’n i Kvarnåsen bjuder på kaffe och
kärleksmums
Musikcafé på fritidsgården
18.30 Musikskolan sjunger och spelar musik med tema Kärleken. Gårdsrådet på fritidsgården säljer fika.
Massagekurs på Ekospa
18.00-21.00 Ni får lära er grundgrepp och tekniker för helkropps massage. Vi masserar i varma aromaoljor och ni turas
om att ge och få massage. Max 4 deltagare åt gången. Ring och
boka plats: 070-6950552
Mitt hjärtas sång - sången ädla känslor föder
18.30 Musikcafé med Joy och Lars Landin på dragspel och
gitarr. Servering. Alla är hjärtligt välkomna! Plats: Rislidens
bönhus Arr: Rislidens bönhusförening

Kulturens dag
15.00- 18.00 Etiopiska föreningen är på Församlingshemmet,
lagar mat och pratar om sitt land. Försäljning av hantverk från
Etiopien. Kostnad: 75 kr (då ingår olika maträtter)
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Etiopiska föreningen

Onsdag 9 februari - klä-dig-i-kärlekensfärg-dagen!

Måndag 7 februari

10.30-13.30 BP’s Foodcorner serverar Hjärtlig lax med kokt
potatis och remouladsås

Kärleken till litteraturen
08.30 Litterär frukost med uppläsning av noveller, dikter
eller utdrag ur böcker i biblioteket. Begränsat antal platser,
anmäl dig i förväg till: 0918-142 55 Kostnad: 20 kr

12.00

Dagbio för daglediga - Svinalängorna

13.00-15.00 Handlar’n i Kvarnåsen bjuder på kaffe och
kärleksmums

-14 februari 2011
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Kärleken till litteraturen
14.30 Afternoon Tea med uppläsning av noveller, dikter eller
utdrag ur böcker i biblioteket. Begränsat antal platser, anmäl
dig i förväg till: 0918-142 55 Kostnad: 20 kr

Lördag 12februari

Tillgänglighet och bemötande, en inspirerande och underhållande föreläsning. Se d schemat på www.norsjo.se

Musikcafé
18.00 Pingstkyrkan har musikcafé. Medverkar gör Bertil
Forsell, Jörgen Olsson, m.fl. Hjärtligt välkomna!

18.00- 21.00 Fritidsgården har dans med RockÅsa. För
årskurs 6 och uppåt
Hela dagen på ABF
10.00-15.00 Vi har öppet hus för allmänheten och bjuder på fika.
17.30-19.30 ABF välkomnar alla barn och ungdomar till oss för
att bli underhållna av en clown med med konster och trollerier.
Barnen får chans att prova spexa och trolla själva. Vi har även
fiskedamm!

Löövdisco
15.00- 18.00 Fritidsgården har disco, för årskurs 3-5. Entre: 20 kr.

19.00-24.00 Fritidsgården har minimaraton med Löövmovies, Årskurs 6 och uppåt

Torsdag 10 februari

Mat och underhållning på Hotell Norsjö
19.00-23.30 Skellefteåbandet Bluesswing spelar blues och
swing på ett nytt sätt - dansant jazz från 40- och 50-talet.
Biljettpris 250 kr, scenpassrabatt 20 kr. Begränsat antal platser.
Förköp via Uffes kiosk: 0918-10488
Kärleksveckanspecial: Efter 21.00 är alla välkomna att lyssna
och dansa. Entré: 50 kr. Arr Musik- och teaterföreningen, ABF
samt Studieförbundet Vuxenskolan

10.30-13.30 BP’s Foodcorner serverar Amors
korvstroganoff med ris

Söndag 13 februari

13.00-15.00 Handlar’n i Kvarnåsen bjuder på kaffe och
kärleksmums
18.00 Musikcafé på församlingshemmet
18.00- 20.00 Gratis utbildning i hjärt- och lungräddning på
fritidsgården. Föranmälan till simhallen: 0918- 14 260
Kärlek till konsten
14.30 Afternoon Tea med konsttema på Biblioteket. Utställning: ”Ur kommunens konstskatt”, samtal om konst och konstnärer. Begränsat antal platser, anmäl dig i förväg till: 0918-142 55
Kostnad 20 kr

Fredag 11 februari
10.30-13.30 BP’s Foodcorner serverar romantisk
ugnsgrillad fläskkarré med stekt potatis och bearnaise
13.00-15.00 Handlar’n i Kvarnåsen bjuder på kaffe och
kärleksmums

Motionsbingo i Bastuträsk
12.00- Korpen Bastuträsk startar vinterns motionbingo
14.00 (frågerunda + bingobricka). Start och mål på Korpens
kansli. Kostnad för bingo inklusive hjärtvåfflor och kaffe: 20 kr.
Officiell invigning av de nya lokalerna (källarvåningen Folkets
Hus, Bastuträsk). Ingång via trappan till höger om huvudentrén.
Handikappingång via huvudentreén - ta hissen till källarvåningen. Hjärtligt välkomna!

Måndag 14 februari - avslutning
Fotografering av ljushjärtat
18.00 Fotografering sker utanför badhuset. Norsjös körer,
från barn till pensionär, sjunger en kärlekssång i ljushjärtat.
Efteråt blir det fika i skolans matsal med kärleksbakelser, kaffe
och saft. Även prisutdelningar från veckans tidigare tävlingar!
18.00 samt 19.00 Björnlaget danstränar på Solbacka och
Klockarbo.
Alla-hjärtans- dag i C-koppen - Vi bryr oss om varandra.

Rockfredag på Medan
21.00- 01.00 BP’s anordnar kärlekspub med livebandet ”2 ½
män”. Entré: 50 kr. Hjärtlig välkomna!
Fredagsmys i simhallen
17.00- 20.00 Motionssimning i kärleksfull och rogivande miljö
med dryck och lätt tilltugg. Kostnad: Ord. badpriser
Löövdisco
20.00-24.00 Fritidsgården har disco, för årskurs 6 och uppåt. 20
kr i inträde för medlemmar och 30 kr för övriga.

Det kommer mera
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Aktiviteter under veckan

Aktiviteter på äldreboendena

• Reumatikerföreningen i Norsjö skickar ut kärleksfulla
hälsningar till alla sina medlemmar.

• Dansuppvisning – Björnlaget
• Musikcafé med högläsning på bondska – i samarbete med
NBV samt Trivsamgruppen
• Filmvisning
• Musikunderhållning i samarbete med ABF
• Målning med tema ”kärlek”

• Ekospa har kärleksfulla behandlingar onsdag-fredag 11.0019.00. Se www.ekospa.se eller ring 070-6950552. Vi har även
många fina specialerbjudanden!
• Biblioteket ordnar boktipstävling (med fina priser!),
skolarrangemang, bokutställningar och bokgallring. Se anslag
för mer information.

Utförligare information, se kommande annonsering via
hemsidan: www.norsjo.se

• Tipsrunda på Medan
En tipsrunda med frågor om vår bygd och tips på kärleksfulla
aktiviteter. Även här får vinnarna fina priser. Arr: Norsjö
Turistbyrå, Gold of Lapland och Medan folkets hus.

Folkhälsa har alltid legat Norsjöborna varmt om hjärtat. Norsjö
kommun har precis som Landstinget i Västerbotten målet att
medborgarna ska ha världens bästa hälsa. Kärleksveckan ska
visa att vi är en attraktiv och företagsam kommun- en plats för
kropp och själ! Det vill säga – vi vill vara en kommun där det
finns stora möjligheter att må bra.

• Kärleksfulla specialpriser i butikerna i Norsjö.
• Interflora erbjuder röda rosor för 25:-/st samt Delikatesschoklad i presentask från 40:- under hela kärleksveckan.
• Blommor & Ting Norsjö kommer att ha kärleksfulla
överraskningar och priser i butiken under hela veckan.
• I Norsjös skolor och förskolor kommer kärlekstemat att
genomsyra all verksamhet.

Vad är Kärleksveckan och vad är syftet?

För att kunna genomföra Kärleksveckan har Norsjö kommun
sökt pengar från Landstinget och folkhälsonämnden SkellefteåNorsjö, totalt fick Kärleksveckan 30 000kr.
Arrangörer: Kärleksgruppen, Norsjö Kommun, Landstinget,
företag, organisationer och föreningar

”Litterär turism i Torgny Lindgrens
fotspår” går framåt

Torsdag 14 april

Torsdag 17 mars

Torsdag 17 februari

Torsdag 13 januari

Stoppdatum

Måndag 30 maj

Måndag 2 maj

Måndag 4 april

Måndag 7 mars

Måndag 31 januari

Utdelningsdag (måndagar)

Måndag 5 september

Torsdag 12 maj

Sommaruppehåll

Torsdag 18 augusti

PS Boken ”Minnen” kan köpas av
Raggsjö byaförening. Kontakta Berit,
tel: 070-324 97 98

Torsdag 15 september Måndag 3 oktober

Är du också intresserad av Torgnys
Lindgrens författarskap?
Snart startar en IT-baserad distanskurs på
kvartsfart om P-O Enkvist och Torgny
Lindgren på ”Kulturhögskolan nära dig”,
Umeå Universitet. Läs mer på: www.
kulturhogskolan.se

Måndag 7 november

Titta gärna på bilder från projektet och
Torgnys farmors sommarhus på www.
raggsjoliden.se

Torsdag 20 oktober

Farmors sommarhus är renoverat och
har en miljö som speglar tiden då Torgny
Lindgren bodde i Raggsjö. Här inryms
många föremål kopplade till litterära citat
och lokalen kommer att användas till
litterära aktiviteter i mindre grupper.
Raggsjö Byahus är uppfräschat och
förberett för att bli besökscentrum.
Under våren ska utställningar byggas,
informationsmaterial sammanställas,
skyltar sättas upp och utbudet planeras och

I samband med att Torgny Lindgrens
senaste bok ”Minnen”, lanserades
hösten 2010, förekom han flitigt i media.
Samtidigt gav han ”Raggsjöliden”
värdefull reklam. Tillsammans med
det stora intresset för kulturturism har
besöksmålet ”Raggsjöliden – Torgny
Lindgrens litterära landskap” fått stor
uppmärksamhet och vuxit mycket mer än
initiativtagarna någonsin anade.
Sommaren 2011 blir det invigning!

Måndag 5 december

I Pölsan, 2002, skriver Torgny Lindgren:
”Det är en ödslighet, sa han, som måste
befolkas, man kan inte bara lämna
myrlandet och stenskravlet åt sitt öde,
och tallhedarna och granskogen, hela
denna ödemark. Lillåberg och Avabäck
och Inreliden och Gammbrinken och
Kullmyrliden. Enda sättet är att skriva dit
människor. Det är vad jag velat göra hela
mitt liv, skriva människor åt landskapet.”
Nu råder febril verksamhet i Raggsjö!

förberedas så att det litterära landskapet blir
tillgängligt för allmänheten.
Torsdag 17 november

Samarbetsprojektet mellan Raggsjö
byaförening och Norsjö kommun,
med syfte att utveckla ett litterärt
besöksmål av Torgny Lindgrens
hembygd, ”Raggsjöliden”, har startat
med stormsteg.

Utgivningsplan
kommunbladet 2011

Materialet ska lämnas in (helst via e-post till
elizabet.westerlund@norsjo.se) senast kl. 12.00
på stoppdagen.

Norsjö Gymnasium

Det lilla gymnasiet med det stora hjärtat!
Vi erbjuder:

Kunskap - Kompetens - Kamratskap
och
Fr o m Ht2011 erbjuder vi nya program enligt Gy2011

Hos oss kan du studera på:
•
•
•
•
•
•

Barn- och fritidsprogrammet - Utgång-Barnskötare, Elevassistent eller Personlig assistent
El- och energiprogrammet - Utgång-Driftsoperatör
Industritekniska programmet/teknikcollege - Utgång-Maskinsnickare
Naturvetenskapsprogrammet - Utgång-Gymnasieexamen/Högskoleförberedande
Samhällsvetenskapsprogrammet - Utgång-Gymnasieexamen/Högskoleförberedande
Vård- och omsorgscollege - Utgång-Undersköterska: Funktionshinder, Hälso- o sjukvård, Äldreomsorg

Introduktionsprogram
• Preparandautbildning 1 år - Utgång-Gymnasiets nationella program
• Språkintroduktion - Utgång-Gymnasiestudier för nyanlända elever, Norsjö Lärcentra
• Svenska för invandrare
• Samt vuxenutbildning integrerad i ungdomsgymnasiet
• Yrkesvux – se Vård och omsorg samt Industriprogrammet
• Gymnasial vuxenutbildning
• Grundläggande vuxenutbildning

Vi har även följande guldkanter:
•
•
•
•
•

Bärbara datorer
Körkortserbjudande klass B under åk 2 och 3
Inom TC: truck- och hjullastarkort
Fantastisk skolmat
Dagliga bussförbindelser med Malå, Boliden, Skellefteå och Lycksele

Hos oss står dörren, i alla fall bildligt talat,
alltid öppen! Välkommen med din ansökan!
www.norsjo.se/gymnasium

Elisabeth Johansson, kanslist, 0918-142 70
elisabeth.johansson@norsjo.se
Sofia Holmlund, SYV, 0918-141 83
sofia.holmlund@norsjo.se

Kulturkalender februari 2011
Bibliotekens öppettider:

Norsjö bibliotek
Måndag:
10:00 -14:00
		
18:00 -20:00
Tisdag:
10:00 -14:00
Onsdag:
10:00 -14:00
		
18:00 -20:00
Torsdag:
10:00 -14:00
18:00 -20:00
Fredag:
10:00 -14:00
Bastuträsk bibliotek
Tisdag:
08:30-11:30
		
16:00-19:00
Kvarnåsen bibliotek
Tisdag:
18:00-20:00
Rislidens bibliotek
Torsdag:
18:00-20:00

Obs!

5- 14 februari, se särskilt program för
Kärleksveckan

Sön 6 feb

kl 14:00 Bio
Yogi Björn Svenskt tal, 3D
Plats: Medan/Biolokalen

Ons 23 feb

kl 19:00 Teater
Ensam rävhane
En rörande och rolig pjäs om ensamhet
och kärlekslängtan Plats: Medan
Arr: Norsjö Musik och teaterförening

Fre 25 feb

kl 18:30 Bio
The Sanctum 3D
Plats: Medan/Biolokalen

Sön 27 feb

kl 18:30 Bio
The Sanctum 3D
Plats: Medan/Biolokalen
Med reservationer för eventuella
ändringar.
Har du ett evenemang som du tycker
skulle passa i Kulturkalendern,
kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och
kulturassistent
Norsjö bibliotek
Tfn 0918- 142 55
berith.enkvist@norsjo.se

Välkommen till Norsjö Musik & Teaterförenings
Vårprogram
ENSAM RÄVHANE
Medan Norsjö Onsdagen den 23 febr. kl 19.00
En rörande och rolig pjäs om ensamhet, kärlekslängtan och
den komplicerade hatkärleken mellan mor och so

Entré och fika:
150:-, ungdom 75:-, scenpassrabatt 20:Föreställningens längd 2 h inkl. paus

Entré och förplägnad:
DAN ANDERSSON – med BO BACKAGÅRD
100:-, ungdom 50:-, pensionärsrabatt 20:Medan, Norsjö Tisdagen den 1 mars kl. 13.00
scenpassrabatt 20:Vi tittar in i Dan Anderssons tankevärld och hittar även
Föreställningens längd 2 h, paus efter 55
ljusa sidor. Bo Backagård gestaltar, sjunger och berättar om den
min Samarrangör: Biblioteket
väg Dan Andersson vandrade.
Västerbottensteatern ger KÄNDISFEBER
Entré och fika:
Medan Norsjö, Onsdagen den 2 mars kl 19.00
150:-, ungdom 75:-, scenpassrabatt 20:En skruvad komedi om att sikta mot stjärnorna av Peter Quilter. Föreställningens längd 2 h inkl. paus
Medan Norsjö, måndagen den 22 november kl 19.00
Teaterresa till Lycksele VITA HÄSTEN 			
Lördagen den 19 mars Medborgarhuset Lycksele
Hejdlös rolig operett i alpmiljö. Grekisk buffé på Skogskåtan,
Ansia före föreställningen. Avresa från Norsjö Busstation
kl 16.oo. Medlemmar har förtur. Bonuskortet gäller ej
Biljetter och bokning samt försäljning av presentkort
Uffes Kiosk, telefon: 0918 -10488
Kvarvarande biljetter säljs en timme före
föreställningen i spellokalen

Entré och buffé:
450 kr, gratis bussresa. Begränsat antal,
anmälan till: 0918-50063, 0738032892
senast 14/3

Vårt BONUSKORT
GÄLLER 1 ÅR FRÅN STARTDATUM
Se fem föreställningar i Norsjö
kommun – och få den sjätte gratis!
Norsjö Musik och Teaterförening ger
en scenpassrabatt på 20:- /biljett.

Scenpass
Medlemsavgiften är 120:-/år (ordinarie)
Barn och ungdom 50:-/år, ungdom är Du t.o.m. 25 års ålder.
Familjemedlem betalar 80:-/år
Bli medlem Du också i Norsjö Musik och Teaterförening – en Riksteaterförening
Mer information kommer i nästa nummer

Studieförbundet Vuxenskolan
Norsjö
• Zumba
En nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp

Bastuträsk- Mötesplatsen på Järnvägsstationen

• Barngympa för barn under skolåldern
Lättgympa med inslag av lek och dans.

• Decoupage

Ledare: Sanna Andersson och Anna Grahn.

• Flugbindning med Mats Söderström

• Glasfusing.

• Konversationsengelska fortsättning
Onsdag 9/2 kl 13-15 Ledare: Eva Karlsson

• Sjung Nalta. Sångstund för alla. (se kommande anslag)

• Glasfusing
• Lär känna din mobil

För mer information och anmälan besök vår hemsida www.sv.se/norsjo
eller ring 0918-10896. Vi finns även på www.facebook.com
hälsningar Anki, Åsa, May-Brith och Inna.

Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918:141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

PEFC/05-38-104

