Kärleksveckan 2019
Från den 9 februari till och med
17 februari pågår Kärleksveckan i Norsjö.

Det här är några av aktiviteterna på programmet:

Lördag 9 februari
Klockan 11:00 till 15:00 pågår
Kärleksmässan på Medan.
Alla besökare får en liten gåva.
Det blir även fikaservering, tävlingar,
utställare och underhållning.

Hjärtligt välkomna!
www.norsjo.se/karleksveckan
www.facebook.com/karleksveckan

Klockan 14:00
Volleyboll-match
mellan Norsjö VBK och Sollentuna VKB i
Norsjö sporthall.

Klockan 19:00 till 22:00
Fritidsgården Uniqum är i sporthallen.
Från klockan 22:00 till 00:00 är
Uniqum i Fritidsgårdens lokaler.

Söndag 10 februari
Klockan 10:00 till 16:00
Volleyboll, sammandrag damer division 2
i Norsjö sporthall.

Klockan 14:00
Lego-filmen 2 visas på Medan i Norsjö.

Klockan 12:00 till 15:00
Kärlek till skoter i Stenbäcken,
skidstugan i Kvarnåsen.

Måndag 11 februari
Klockan 14:00
Bokstund på biblioteket i Norsjö.
För barn från cirka 4 månader till
1 och ett halvt år.
Syskon är också välkomna.
Vi läser, rimmar och sjunger på temat kärlek.

Klockan 18:00 till 20:00
Relationskväll på fritidsgården Uniqum.

Tisdag 12 februari
Klockan 14:00
Novellkafé, kärleken till
litteraturen, på biblioteket i Norsjö.
Personalen läser noveller, kortare berättelser eller
dikter.
Ni får gärna handarbeta under tiden.
Vi fikar tillsammans.

Klockan 15:00
I kärlekens tecken
Bastuträsks församlingsvåning.
Gemenskap, soppa och kaffe.

Klockan 18:00
Café Nyfiket i bönhuset i Risliden.
I samarbete med ABF.
Klockan 18:30
Föreläsning om
diabetes typ 2 i
kommunhuset.
Vi bjuder på frukt.

Onsdag 13 februari
Klockan 13:00 till 15:00
Café Nyfiket på Mötesplatsen,
Bastuträsk järnvägsstation.
Kom, umgås, prata och fika.
Vi bjuder på kärleksbakelse.
I samarbete med Vuxenskolan.

Klockan 18:00 till 20:00 har
Solia och Cafeterian öppet.
Köldgräns minus 20 grader
Vi serverar kärleksbakelse och dryck.

Klockan 18:30
Ljuset brinner,
Norsjö kyrka.

Klockan 18:00 till 21:00
Fritidsgården Uniqum är på Solia.
Buss går från fritidsgården klockan 18:00.

Torsdag 14 februari
Klockan 18:30
Allsångs-café med Norsjö kyrkokör i
Församlingshemmet.

Klockan 19:00
Föreläsning om
Rosenmetoden i Må i norrs lokaler.
Anmälan till Viktoria L Harnesk,
Telefon: 070-597 40 31.
E-post: viktoria.lharnesk@outlook.com

Fredag 15 februari
Klockan 14:00
Novellkafé, kärleken till
litteraturen, på biblioteket i Norsjö.
Personalen läser noveller, kortare berättelser eller
dikter.
Ni får gärna handarbeta under tiden.
Vi fikar tillsammans.

Klockan 18:00 till 23:00
Minifilm-marathon på fritidsgården Uniqum.

Lördag 16 februari
Klockan 14:00
Västerbottens teatern ger föreställningen
När prinsen kom till byn,
Raggsjö byahus.
Gratis buss avgår klockan 13:15 från
Resecentrum i Norsjö.
Anmälan till telefon: 073-803 28 92 senast
den 13 februari.

Klockan 12:00 till 17:00
Brädspels-dag på biblioteket i Norsjö.

Klockan 15:00
Norsjö A-lag spelar mot Kiruna City HF
Ishallen, Norsjö Arena.

Klockan 16:00
Sång-gudstjänst i Norsjö kyrka med
Skellefteå kontrakts barnkörer.

Klockan 19:00 till 00:00
Tacokväll på Fritidsgården Uniqum.

Söndag 17 februari
Klockan 14:00
Norsjö HC spelar mot Överkalix IF
Ishallen, Norsjö Arena.

Övrig under Kärleksveckan
Knut n
́ secondhand
Under kärleksveckan har vi ett bord uppdukat
med saker i kärlekens tecken.
Välkommen in och
känn kärleken till
second hand.

Öppettider:
Tisdag, onsdag, torsdag och fredag,
klockan 10:00 till 16:00

Simhallen
För vuxna med djupkort:
Simma 12 längder och var med i
utlottning av ett hemligt pris.

För barn utan djupkort:
Kom på allmänbad och doppa hela kroppen så är
du med i utlottningen av ett hemligt pris.

Tävlingarna pågår från
9 februari till och med 17 februari.
Vinnaren kontaktas per telefon och
publiceras på hemsidan.
Kom ihåg att skriva upp er i kassan för
att vara med i utlottningen!

Vuxna, barn och unga - tävla med kärleksdikt
Norsjö bibliotek ordnar en

dikt-tävling under Kärleksveckan.
En tävling är för vuxna och
en tävling är för barn och unga upp till 18 år.
För barn och unga är första pris
ett 10-kort på badhuset.
Simhallen har skänkt presentkortet.
Bland de andra bidragen lottar vi ut böcker.

För vuxna är första pris ett presentkort på spabad,
relax och bastu för 2 personer i 3 timmar.
Hälsokällan har skänkt presentkortet.
Du kan vinna ett presentkort på Hälsokällan.
Bland de andra bidragen lottar vi ut böcker.

Senast den 15 februari vill vi ha din dikt.
Lämna den till biblioteket eller skicka den via
e-post till biblioteket@norsjo.se
Du måste godkänna att vi publicerar din dikt med
ditt namn på Facebook, på bibliotekets webbplats,
i biblioteket och i kommunbladet.

Utställning
Under kärleksveckan har biblioteket en
utställning med böcker på temat kärlek.
Välkommen in och låna.

Måndag 18 februari
Klockan 17:30 har Björnlaget dansträning på
Vinkelbo och klockan 18:15 på Klockarbo.
Välkomna att se och höra.

På Norsjö kommuns webbplats och
sida på Facebook finns mer information.
norsjo.se/karleksveckan
facebook.com/karleksveckan

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Mari-Louise Skoogh på
telefon 070-646 49 44 eller
e-post: mari-louise.skoogh@norsjo.se

