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Med reservation för ändringar.

Julen närmar sig...
Pepparkaksbyggestävlingen är tillbaka!

På biblioteket arrangeras återigen den traditionsenliga pepparkaksbyggestävlingen. Nytt för
i år är att tävlingen har ett tema, nämligen fordon! Lämna in ditt bidrag senast fredagen den 3
december. Omröstning pågår 6 - 17 december.
Prisutdelningen blir den 20 december. Under
jullovet (22 dec - 10 jan) har biblioteket lovöppettider; läs mer på essunga.se/biblioteket.htm.
Obs! Missa inte kulturskolans julkonsert i
Främmestad kyrka kl. 18 den 7 december.

Tomten besöker Nossebro marknad

Marknaden har onsdag 24/11 öppet kl
8 - 13 och det är givetvis jultema som
står för dörren. Flera lokala producenter kommer att sälja härliga och juliga
läckerheter och man kan åka häst och
vagn. Har du skrivit en önskelista kan du lämna
den till tomten! För mer info kontakta Pernilla
Nilsson, 0512-570 30.

Syskonen Johanssons stiftelse

Syskonen Johanssons stiftelses syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism,
blindhet, hörselskada eller hjärt- och kärlsjukdomar. Invånare i Essunga och Vara kommuner
kan skriftligt ansöka om medel från stiftelsen.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 6 december. Ansökan skickas till Essunga kommun, 465

82 Nossebro. Märk kuvertet med Syskonen Johanssons stiftelse. För mer info kontakta Anette
Lindstrand, 0512-570 18.

Dags att utse Årets Essungabo!

Det är nu återigen dags att finna en värdig vinnare av utmärkelsen Årets Essungabo och nu
hoppas vi att allmänheten tar chansen att nominera den man tycker förtjänar att uppmärksammas. Skicka in din nominering och motivering
i ett slutet kuvert senast 5 december 2021 till:
Essunga kommun, ”Årets Essungabo”, 465 82
Nossebro eller nominera via essunga.se/aretsessungabo.htm.

Nominera till kultur- och fritidsstipendier

Kommunen delar varje år ut ett kulturstipendium och ett fritidsstipendium på 5.000 kr vardera till personer eller föreningar verksamma
inom kulturella områden eller inom fritids- och
idrottsrörelsen. Nu är det hög tid att ge förslag
på vem eller vilka som du tycker ska få 2021 års
stipendier. Nominera på essunga.se/stipendier.htm.

Samtalsgrupp NPF

I vår startar en samtalsgrupp för dig som har
barn/ungdomar med NPF (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar). Här kan du få lära dig
mer om hur man kan hantera olika utmaningar och du kan få träffa andra i liknande situation

och dela erfarenheter. Träffarna startar 25 januari och hålls på biograf Stjärnan kl. 18-20. För
mer info kontakta Lena Svensson, anhörigstödet,
0512-570 28.

En vecka fri från våld

Under vecka 47, 22-28 november, uppmärksammar Essunga kommun kampanjen En vecka fri
från våld och Orange Day, den av FN utsedda
internationella dagen den 25 november då det
manifesteras mot våld mot kvinnor och flickor
världen över. Vad definieras då som våld? Våld
är varje handling (riktad mot en annan person)
som skadar, smärtar, skrämmer eller
kränker den andra personen. Våld
är också att få någon att göra
något mot sin vilja eller avstå
från att göra något den vill. Är
du utsatt eller misstänker att
någon blir utsatt så finns det
hjälp och stöd att få! Kontakta
kommunen på 0512-570 00 eller
läs mer på essunga.se/hotochvald.htm. Du hittar
även hjälp på Kvinnofridslinjen.se, telefon 02050 50 50. Vid akut fara ring 112.

Språkcafé på badet och online

Ta en fika och samtala på lätt svenska onsdagar på
Nossebrobadet kl. 14-17! Eller om du vill mötas
digitalt kan du besöka kompissverige.se/vastraskaraborg för att läsa mer. Din insats gör skillnad!

