
Nyhetsbrev 

från Bibliotekets Vänner

Hej, biblioteksvänner!

Sedan sist har vi genomfört ytterligare ett bokprat där vi tipsade varandra om bra läsupplevelser. 
Det blir fler tillfällen i höst, som vi återkommer till. Föreningsmedlemmar hjälpte också till när 
biblioteket uppmärksammade Världsbokdagen den 23 april.

Styrelsen har träffat den nye bibliotekschefen Peter Hirseland. Det blev ett möte i positiv anda, och 
vi diskuterade det fortsatta samarbetet.

Nu till sommarens stora begivenhet! Den 20 augusti ordnar vi tillsammans med biblioteksvännerna 
i Gävle en resa till Erik Axel Karlfeldts gård i Sångs i Leksands kommun. Passa på att bekanta er 
med en av Sveriges Nobelpristagare och hans värld. Inbjudan och detaljer kommer nedan och finns 
också med som pdf-fil i det här utskicket.

En glad sommar önskar styrelsen.

Bibliotekets Vänner i Sandviken och Gävle ordnar

Resa till Karlfeldtsgården i Sångs
i sommar!

Den 20 augusti tar vi bussen från Sandviken och reser mot Dalarna. Innan vi kommer
fram till Karlfeldtsgården i Leksand stannar vi till i keramikbutiken i Nittsjö. Vid 
vackra Sjövillan i Rättvik äter vi lunchbuffé med sill, salladsbord, hembakat bröd, 2 



varmrätter (fisk eller kött, vegetariskt alternativ kan ordnas) kaffe och dessert.
Framme i Sångs får vi en guidad tur på cirka 1 ½ timme på gården, innan det blir en 
fikapaus och hemfärd. Hemkomst sen eftermiddag.

Resan med buss, lunchbuffé, guidning och fika kostar totalt 380 kronor. 

Lär dig mer om Erik Axel Karlfeldt, en av våra svenska Nobelpristagare, och njut av 
sommargrönskan på hans gård i Sångs.

”Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby. Hon är en liten kulla med 
mandelblommans hy” 
Ur dikten Jungfru Maria

Bindande anmälan till Åsa Ekman, ordf i Bibliotekets Vänner i Sandviken, senast 15 
juni: gum.asa.ekman@gmail.com, eller tel 070 – 280 75 84. Anmälningslista finns 
också i bibliotekets reception. Ange namn, antal anmälda, önskemål om specialkost, 
telefonnummer och e-postadress.
Detaljerad info om tider, betalning m.m kommer senare i sommar.

Vi ser fram emot en härlig utflyktsdag i kulturens tecken!
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