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Gnosjö kultur & bibliotek arrangerar i mars:

1.3

kl. 18

Digital slöjd- och pysselklubb

Garanterat bra böcker

Välkommen till Gnosjö slöjd- & pysselklubb! Alla slöjdoch pysselformer är välkomna på dessa träffar. Anmäl
dig genom att mejla kultur@gnosjo.se, skriv ”Digital
slöjd- och pysselklubb” i ämnesraden. Länken får du
skickad till dig.

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.

Foto: Peter Eriksson

Tisdag & torsdag

Digitala timmen

kl. 14-15

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

13.3

Live från Gnosjö - Carl Einar Häckner

kl. 18

Häckner behöver knappast en presentation.
En av Sveriges främsta och mest rutinerade
liveunderhållare gör en specialgjord föreställning för
oss i Gnosjö. Vi sänder live från en tom teatersalong
på Hammargården. Livesändningen finnes på www.
facebook.com/gnosjoscenkonst.

Gnosjö kultur & bibliotek arrangerar i mars:

25.3-29.4

Spirit of Gnosjö

Digitalt språkcafé

Den portugisiska konstnären Rui Mourão gör
en djupdykning i upplevelsen och betydelsen av
Gnosjöandan, både som personligt och kollektivt
fenomen. Livesänd vernissage på www.facebook.com/
gnosjobibliotek 25.3 kl. 17.

Är du ny i Sverige och vill träna svenska? Nu finns ett
nytt språkcafé i Gnosjö! Anmäl ditt intresse till
kultur@gnosjo.se, skriv ”Digitalt språkcafé” i
ämnesraden.

1.3

Foto: Kenth Wångklev

27.4

Live från Gnosjö - Fröken Elvis

kl. 18

Gruppen slog igenom för några år sedan för sina unika
tolkningar av Elvis musikskatt på Svenska. Vi sänder
live från en tom teatersalong på Hammargården.
Livesändningen finnes på www.facebook.com/
gnosjoscenkonst.

29.3

Bokcirkeln På lingonröda tuvor

kl. 17

Sista måndagen varje månad träffas vår bokcirkel På
lingonröda tuvor digitalt, för att diskutera månadens
bok och allt mellan himmel och jord. Vårens bokcirkel
kommer att läsa böcker på vårens tema utopier.
Anmäl ditt intresse till emil.svensson@gnosjo.se, skriv
”På lingonröda tuvor” i ämnesraden.

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

