Norsjö kommunblad april 2013
Norsjödagen på Berättarfestivalen
Onsdag den 24 april är Norsjö med på
Berättarfestivalen i Skellefteå.
Norsjö har ett eget program hela dagen på
Nordanås caféscen.
För att så många norsjöbor som möjligt ska
kunna vara med på dagen i Skellefteå,
har Norsjö kommun en buss som kör
från Norsjö till Skellefteå och tillbaka.
Vill du åka med kan du anmäla dig till
Norsjö bibliotek
telefon 0918-142 55
eller till
Magdalena Sjöström
telefon 0918-142 56
e-post: magdalena.sjostrom@norsjo.se
Anmäl dig senast 15 april.
Det finns bara ett visst antal platser i bussen,
så de som anmäler sig först får plats.

Program för Norsjödagen
Klockan 10.00 Berättande dans.
Eleverna på Norsjöskolan dansar.
Klockan 11.00 ”Senna tala ve”.
Ett samtal med ungdomar om norsjödialekt.
Klockan 13.00 Krokodiler, mullvadar och
pingviner.
Om barn och böcker i lilla Norsjö och
stora världen.
Synneva Byrkjeland som är bibliotekarie
berättar om bilderboks-projektet Give me five.
Klockan 14.00 Kurt Hugosson,

författare från Norsjö.
Klockan 15.00 Erik Grahn läser egna dikter och
Ture Lundmark berättar.
Allt på bondska.
Klockan 16.00 Varje ny tanke är ett äventyr.
Bilder, musik, poesi, fantasi, lögn och
sanning av Larry Lundgren med vänner.
Klockan 18.00 En vandring genom Raggsjö
i Torgny Lindgrens fotspår.
Birgit Andersson samtalar med
Ture Lundmark och Kurt-Lennart Nilsson.
Klockan 19.00 Torbjörn Holmlund berättar om
idén med en jätteälg i trä, Stoorn.
Klockan 20.00 Finns det nån hake eller
kan man säga stake?
Risliamatörerna besöker Nordanå caféscen.

Program i hörsalen på Nordanå
Filmer med Norsjöanknytning visas hela dagen
fram till klockan 17.00.
De filmer som visas är Dansen på Skirvingen,
Tiden finns i våra hjärtan och
Lotten minns finska flyktingvågen.
Gratis inträde.
Invigning av kultur-mötes-platsen i Norsjö
på biblioteket den 11 april klockan 18 till 20.
Kvällens tema är Sång och musik från
förr och nu.
Gäster är Åke Lidén från
universitet-biblioteket och
Staffan Lundmark från museet för dialekter,
ortsnamn och folkminnen, DAUM.
Gratis fika.

Kulturkalender april
Biblioteket i Norsjö är stängt onsdag 24 april
eftersom personalen är på Berättarfestivalen.
Nytt telefonnummer till biblioteket i Bastuträsk
från och med 2 april
Det nya numret är 0915-255 25.
Du kan också ringa det
gamla numret: 070-314 04 48.
Teater onsdag 10 april klockan 19 på Medan
föreställningen Ta ́t lugnt ta en toy.
Fredag 12 april klockan 9.30 på Medan
föreställningen XXX – om sex och sånt
med teatergruppen Unghästen.
Visas för årskurs 8.
Lördag 27 april klockan 19 på Hotell Inlandia
jazzmusik med ”Laggens jazz quartet”.

Norsjö gymnasium
Om du vill läsa programmet vård- och omsorg
ska du söka innan 14 juni.
Om du går vård- och omsorg kan du
arbeta som undersköterska på sjukhus,
hälsocentral eller i hemsjukvård.
Du kan också arbeta på särskilt boende,
gruppbostad, i daglig verksamhet,
hemtjänsten eller som personlig assistent.
Utbildningen är 3 terminer och
startar i höst.
Anmälningsblankett finns på kommunens
webbplats www.norsjo.se under rubriken
”Blanketter”.
Du kan också kontakta Christina Björk för att få
hjälp och mer information.

Telefon: 0918-142 70.
E-post: christina.bjork@norsjo.se

Café Nyfiket
Träffar på Café Nyfiket i Norsjö på
Industrivägen 1 i Knutens lokaler.
Måndag 8 april klockan 14 till 16.
Allsångskafé med Gertrud och Kicki.
Måndag 13 maj klockan 17.30 till 19.
Några av kommunens politiker besöker caféet.
Träffar i Bastuträsk på Mötesplatsen,
Bastuträsk järnvägsstation.
Onsdag 10 april klockan 19 till 21.
Pensionärs-kören sjunger i väntsalen.
Onsdag 15 maj klockan 13 till 15.
Information om godsterminalen
Kommunen bjuder på fika på alla träffarna.

Läxhjälp sökes
Vi behöver personer som kan hjälpa ungdomar
med läxor på tisdagar klockan 15 till 18.
Är du intresserad av att hjälpa till kan du
kontakta Jesper Stenmark, boende-stödjare.
Telefon: 070-577 50 04.
Det är fritidsgården, boende-stödjarna och
Rädda Barnen som ansvarar för läxhjälpen.

Fritidsgården söker
nattvandrare
Fritidsgården behöver fler nattvandrare.

En nattvandrare är en vuxen person som kan
stötta ungdomar på stan på kvällar och
vara bra förebilder för unga.
Kontakta Camilla Stenlund om
du är intresserad.
E-post: camilla.stenlund@norsjo.se
Telefon: 0918-141 38 eller 0918-142 15.

Välkommen till träff om kommunens
planer för området mellan
Kronan och Kusforsvägen
Mötet är i kommunhuset i rummet Älgen
torsdag 25 april klockan 18.
Någon från kommunen berättar om
ändrade planer för mark och flera av byggnaderna
i Norsjö samhälle.
Om du vill ha mötes-handlingar kan du
hämta dem i kommunhusets reception eller
på kommunens hemsida.
Om du vill tycka till om planerna efter mötet
ska du göra det skriftligt senast 10 maj till
Malå och Norsjö miljö- och byggavdelning.
Om du har frågor kan du kontakta
Lorentz Karlsson
telefon: 0918-141 50
eller
Elin Nilsson
telefon: 0918-141 53.

Ska du elda ris?
Då ska du först kontakta räddningsledare
för att få information om hur du ska göra.
Telefon: 070-672 08 70.

Politiska beslut
Tisdag den 12 mars hade Norsjö
kommunstyrelse sammanträde.
Kultur-enheten hade bett om att få pengar till
Norsjödagen på Berättarfestivalen i Skellefteå.
Politikerna i kommunstyrelsen bestämde att
kultur-enheten skulle få pengar till buss,
framträdanden och resor.
Norsjö kommun har haft programmet
Sommarlovs-entreprenör i 2 år och vill ha
pengar att satsa på detta också i sommar.
Programmet är för ungdomar som går i
högstadiet eller gymnasiet som vill
pröva att ha eget företag.
I sommar vill Skellefteå och Malå samarbeta
med Norsjö i programmet.
Då blir det billigare för Norsjö.
Politikerna i kommunstyrelsen bestämde att
satsa pengar på sommarlovs-entreprenör
också i sommar.
Vill du läsa om fler politiska beslut finns de på
kommunens webbplats: www.norsjo.se

Information från hälsocentralen
Hälsocentralen får nytt datasystem
12 april och 15 april.
Dessa dagar kan det vara svårare att få
hjälp på hälsocentralen.
Om du har frågor om sjukdomar och
hälsa kan du ringa
sjukvårds-rådgivningen för att få hjälp.
Telefon: 1177.
Om du har en bokad tid på hälsocentralen och
inte kan komma den dagen,

måste du meddela personalen det.
Om du inte kontaktar personalen får du ändå
betala vad ditt besök skulle kosta och
50 kronor extra för fakturan.
Det gäller också om du har en bokad tid på
barnavårds-centralen.
Norsjö hälsocentral
Telefon: 090-785 91 16.

