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Bokfrukost 18 november
Snart är det dags för en av årets höjdpunkter, något man pratar om och inte vill
missa. Naturligtvis talar jag om bibliotekets Bokfrukost, som biblioteket ordnar 
exklusivt för föreningens medlemmar. Då bjuder biblioteket på frukost och vi 
får ta del av bibliotekariernas ps om spännande och intressant li eratur.  
Kom i god d, redan kl 07.45 är det insläpp. Frukosten startar kl 08.00 och 
håller på en mme.
Bokfrukosten är e  utmärkt llfälle a  ta med en vän som funderar på a  gå 
med i föreningen och är intresserad av vår verksamhet.  
På biblioteket ligger en lista där du kan anmäla dig. Du kan också höra av dig ll
mig Margareta. Anmäl dig senast 13/11.

Julfest 2 december
I år har vi möjlighet a  träffas på julfest och den har vi förlagt ll 2 december. 
Vi träffas kl 19 i bibliotekets ljushall. 



Julfesten är en av föreningens uppska ade ak viteter och vi firar den på med 
julsmörgås, glögg, pepparkakor, julmusik, li eraturfrågor med fina bokpriser. 
Anmäl dig senast 29 november ll bibliotekets recep on eller skicka e  sms ll 
0706436119 och skriv texten Julfest och di  namn, eller flera namn.

Ge bort e  medlemskap ll Bibliotekets Vänner som julgåva.
Vi blir fler och fler medlemmar i föreningen och tack alla som tecknat sig för e  
medlemskap. Visst är det en bra gåva (eller julklapp) a  ge bort.
Medlemsavgi en är endast 100 kr, Plusgiro 161 35 19 – 6. Kom ihåg a  skriva  
namn och telefonnummer för den som medlemskapet gäller. Betalar du nu 
gäller den naturligtvis för 2022.

Hoppas få träffa dig på våra ak viteter!

Margareta Lindblad, ordförande i Bibliotekets Vänner.
margareta@willmaguides.se
tel: 0703 82 78 09

Biblioteket informerar

Onsdag 1 december kl. 12.00 
Första onsdagen i varje månad avslöjas vem som är Månadens förfa are i Gävleborg. Vi 
uppmärksammar det med en stunds högläsning ur någon av förfa arens böcker. 
 
Förfa arscen: Fredrik Moberg - Den uppfinningsrika planeten  
Onsdag 1 december kl. 19.00
Vad kan vi lära av naturen? Fredrik Moberg är aktuell med boken Den uppfinningsrika 
planeten: Biomimikry och naturens lösningar på vår ds utmaningar. Han verkar inom 
forskningsområdet biomimikry, där biologer samarbetar med bl.a. arkitekter, stadsplanerare 
och designers för hi a och härma naturens bästa lösningar. 
Hör Fredrik berä a om hur korallrev, termitstackar och fladdermöss kan ge svar på olika 
problem och utmaningar, från a  bygga hållbart ll a  förstå ekonomiska system. 
Gra s bilje  finns a  hämta ut två veckor innan evenemanget i Kulturcentrums recep on 
eller på webben: h ps://event.webbilje .se/sandviken    
  
Bokcirkelkväll: Sörjen som blev  
Onsdag 8 december kl. 19.00, Folkbiblioteket  



Prata llsammans om aktuella böcker! I höst arrangerar biblioteket öppna bokcirkelträffar. 
Nu läser vi romanen Sörjen som blev av Anna Takanen.  
Vill du vara med och prata om Sörjen som blev? Anmäl dig 

ll: folkbiblioteket@sandviken.se senast 1 december (begränsat antal platser). Boken går a  
låna på biblioteket.  
Det kommer a  finnas möjlighet a  prata om boken både på finska och på svenska.  

Tisdag 14 december kl. 19, FOLKBIBLIOTEKET  
Kvällens gäst är en förfa are som älskar julen och som skriver feelgood med koppling ll vårt
län. Hen kommer a  vara aktuell som december månads förfa are i Gävleborg. Den 1 
december släpper vi namnet på vår gäst!  
Gra s bilje  finns a  hämta ut två veckor innan evenemanget i Kulturcentrums recep on 
eller på webben: h ps://event.webbilje .se/sandviken .

 


