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Hej!
Efter regeringens skärpta restriktioner kommer Gnosjö kommun stänga ner alla bibliotek till minst den 24 januari.
Detta känns såklart jättetråkigt, men ett nödvändigt beslut för att minska smittspridningen. Nu i januari kommer vi
erbjuda digitala evenemang som t.ex. digitala timmen, digital slöjd- & pysselklubb samt digitalt språkcafé.
Vårens tema är utopier. Vilket samhälle vi vill leva i? Hur ser den ideala världen ut? Och hur skulle Gnosjö se ut och
vara om vi fick drömma fritt? Detta kommer vi diskutera tillsammans i vår och vi hoppas att ni vill vara med på den
resan. Evenemang på detta tema kommer senare i vår.
I januari 2020 blev Barnkonventionen lag. En av Barnkonventionens grundprinciper är att alla barn har rätt att
uttrycka sin åsikt i frågor som berör barnet. Är du mellan 0–18 år? Vi vill veta vad just du skulle vilja göra och
uppleva på Gnosjö kultur och bibliotek. Ett bra tips för att komma igång är att fråga sig vad tycker jag om att göra?
Mejla till kultur@gnosjo.se, skriv ditt namn + åsikt i ämnesraden. Vi ser fram emot ditt bidrag!
Hoppas att ni har haft ett gott slut på det gamla året och en bra start på det nya. Tillsammans med kulturens hjälp
hjälps vi åt att hålla ut ett tag till!
Hälsningar,
personalen på Gnosjö kultur & bibliotek
Bibliotek hålls stängda
Kommunens bibliotek hålls stängda mellan perioden 22 december till och med minst den 24 januari. Detta gäller
även tjänsten Meröppet.
Kulturaktiviteter och evenemang som inte är digitala är inställda under samma period.
Biblioteken fortsätter att erbjuda så kallad ”take away” vid huvudbiblioteket i Gnosjö.
Så här funkar det:
– Du reserverar böcker direkt på bibliotekswebben, ringer in din reservation på telefon: 0370-33 11 38 eller skickar e-post till
biblioteket@gnosjo.se. Vi erbjuder telefontid på vardagar mellan klockan 10 och 16.
– När beställningen finns tillgänglig för upphämtning får du en notifiering antingen via e-post eller sms (beroende på vilket
kontaktväg du har angett).
– När du fått notifiering om att din beställning är färdig för leverans, ringer du i förväg och bokar tid för utlämning. Du kan
även ringa när du står utanför, så kommer personal ut med din beställning. Du ringer på 0370-33 11 38.
Biblioteket fortsätter som tidigare även med tjänsten ”Boken kommer – hemleverans” där vi kör ut böcker till de i riskgruppen.

Gnosjö kultur & bibliotek arrangerar i januari:

11.1

kl. 18-20

Tisdag & torsdag

Digital slöjd- & pysselklubb

Digitala timmen

Välkommen till Gnosjö slöjd- & pysselklubb! Alla
slöjd- och pysselformer är välkomna på dessa
träffar och öppet för alla åldrar. Vi utformar
denna slöjd- och pysselklubb tillsammans.

Biblioteket erbjuder digital hjälp på distans
två timmar i veckan, tisdagar och torsdagar kl.
14-15.

Anmäl dig genom att mejla kultur@gnosjo.
se, skriv ”Digital slöjd- och pysselklubb” i
ämnesraden. Länken får du skickad till dig.
Instruktioner: klicka på länken - tillåt kamera och
mikrofon - skriv ditt namn. Klart.
Arrangemanget sker i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Personal är tillgänglig för telefon och videosamtal, drop-in eller boka tid, du väljer själv.
För tidsbokning ring 0370-33 11 38 eller
skicka e-post till biblioteket@gnosjo.se.

kl. 14-15

Gnosjö kultur & bibliotek arrangerar i januari:

13.1

14.1 & 28.1

Garanterat bra böcker

Digitalt språkcafé

Sedan mitten av 1970-talet har Sverige haft
ett statligt litteraturstöd, med syfte att ”främja
mångfald, kvalitet och fördjupning” i utgivningen
av litteratur. 6 gånger om året skickar Kulturrådet
ut dessa böcker som vi kallar Kulturrådsböcker
(KUR-böcker).

Varmt välkomna på digitalt språkcafé! Vi
träffas i ett digitalt mötesrum fikar och pratar
svenska.

I januari kommer vi filma öppningen och lägga ut
på vår YouTube-kanal. Om ni är intresserade av
att se vilka böcker som kommer i nästa sändning,
mejla cecilia.lindgren@gnosjo.se så kommer ett
mejl med titlarna och också möjlighet att reservera
dessa.

Anmäl dig genom att mejla kultur@gnosjo.se,
skriv ”digitalt språkcafé” i ämnesraden. Länken
får du skickad till dig.
Instruktioner: klicka på länken - tillåt kamera
och mikrofon - skriv ditt namn. Klart.
Arrangemanget sker i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

kl. 18-20

ADRESS
Gnosjö kultur och bibliotek
Storgatan 8, Gnosjö

Hilllerstorp bibliotek

Åsenhöga bibliotek

Kävsjövägen 4, Hillerstorp

Kävsjövägen 4,

Gökvägen 10,

Tfn: 0370-33 11 38
E-post: biblioteket@gnosjo.se
alternativt kultur@gnosjo.se

Hillerstorp

Åsenhöga

www.gnosjo.se/bibliotek
www.instagram.com/gnosjokb
www.facebook.com/gnosjobibliotek
YouTube: sök på “Gnosjö kultur &
bibliotek “

Tfn: 0370-33 33 38

