
Du deltar väl i Bibliotekets tävling om
årets pepparkaksbygge?
Här finns en god anledning att låta kreativi-
teten flöda och göra något roligt tillsam-
mans. Mellan den 30 november och 7 de-
cember tar vi emot byggen av olika slag; det
kan vara hus efter färdig mall eller rena fan-
tasiskapelser i pepparkaka.

Klockan 12.00 måndagen den 7 december
startar röstningen, som pågår till klockan 12
onsdagen den 16 december, då det för övrigt
är Jul på Nossebro Marknad. Prisutdelning-
en är klockan 13.00.

Alla som lämnar in ett bygge får en bok.
Första pris är fyra biobiljetter till Biograf
Stjärnan.

Andra och tredje pris består av två biobil-
jetter. Bland dem som röstar drar vi 15 vin-
nare av bokpriser.

Alla utställare är ju vinnare på så sätt att de
har en fin prydnad i hemmet inför julhelgen
eftersom de tar hem sitt bygge redan den
16:e december. Vi hoppas att intresset är lika
stort som förra året, då 15 byggen deltog i
tävlingen och 485 personer röstade.

Välkommen att delta och kom 
gärna in och rösta!

Förutom att det händer mycket på Biblio-
teket, kan du även låna böcker, ljudböcker,
tidskrifter, musik och film gratis. Välkom-
men in och se vad vi kan erbjuda.

Bibliotekets öppettider under skoltid:
Skoldagar:
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag 9.20–14.00

Inställt möte:
EU-parlamentariker Lena Ek
kommer inte måndagen den
16 november som tidigare
meddelats. Besöket genom-
förs i stället 5 februari 2010.

Hela denna sida är en annons
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Trots budgetnedskärningar händer
det mycket positivt i kommunen.
Som exempel kan nämnas att vi fått
bidrag till flera spännande projekt –
kulturutveckling inom retro samt
barn och ungdom, vandringsleder,
SMC trafiksäkerhetsbanan och till

skolan. En del nya ansökningar är på
gång, vilka vi väntar svar på inom
kort.

Dessa tillskott gör det möjligt för
oss att sticka ut extra mycket! 

AM Alströmer, kommunutvecklare

Extra möjlighet att sticka utTisd 17/11 kl 15.00 Månadsmöte på Kerstins-
ås. Underhållning, information, servering,
lotterier. Arr: Nossebro-Essunga PRO
Tisd 17/11 kl 17.00 Missionsauktion i Mis-
sionskyrkan, Nossebro. Info: Ruth Jonsson
506 85. Arr: Nossebro Missionsförsamling
Fred 20/11 kl 19.00 Musik inför Julstöket i
Nossebro skolas aula. Stefans Combo & Nos-
sebro Musikkår. Entré: Vuxna 60:- Barn 20:-
Arr: RUM Essunga Musikanter
Sönd 22/11 kl 16.00 Bio: Små skandaler. Film-
klubbsmedlemskap finns att köpa i kassan 
före filmens start. Medlemskapet gäller för
2009. Entré: Filmklubbsmedlemskap
www.nojesstjarnan.se
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan
Sönd 22/11 kl 17.00 Gammaldags Jul i Bäre-
bergs hembygdsgård. Julmusik, gröt, kaffe
och pepparkaka.
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Sönd 22/11 kl 17.30–20.30 Dans i Gendalens
bygdegård. Musik Hasse Frisk. Kaffekorg.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Månd 23/11 kl 18.00 Forskarservice på Biblio-
teket. Råd och hjälp inom släktforskning för
både erfarna och nybörjare.
Arr: VGN släktforskare
Tisd 24/11 kl 16.00 Bingo i Dagcentralen,
Kerstinsås. 
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Tisd 24/11 kl 19.00–20.30 Allsångsträff i
Dagsverksstugan. Arr: Essunga Pastorat
Onsd 25/11 kl 07.00–13.00 Nossebro Mark-
nad. Info AM Alströmer 570 30. Platsbokning
Anette Lindstrand 570 17.
Onsd 25/11 kl 15.00 Allsångsträff på Kerstins-
ås. Arr: Essunga Pastorat
Fred 27/11 kl 19.00 Bio: Luftslottet som
sprängdes. Entré: 80 kr. ww.nojesstjarnan.se
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro
Sönd 29/11 kl 10.00 Adventsgudstjänst i Nos-
sebro Missionskyrka. Kerstin Wängberg,
Sångarna, Solglimten. Adventkaffe, utställ-
ning av julkrubbor. Se annons. Info Kerstin
Wängberg 0703-06 19 33.
Arr: Nossebro Missionsförsamling
Sönd 29/11 kl 16.00 Bio: Luftslottet som
sprängdes. Entré: 80 kr. ww.nojesstjarnan.se
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro
Sönd 29/11 kl 18.00 Adventsmusikgudstjänst
i Främmestads kyrka. Vara Kammarkör under
ledning av Lennart Fridén, solist Iréne Hans-
son. Arr: Essunga Pastorat
Sönd 29/11 kl 19.00 Bio: Luftslottet som
sprängdes. Entré: 80 kr.
www.nojesstjarnan.se
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro
Fred 4/12–6/12 VästraTräffen i Främmestads
bygdegård. Lägret för dig som är 8-13 år. Vi
träffas över en helg, lär känna andra och får
leka av oss. Spökrunda - Kiosk - Tävlingar -
Film - Lekar - Teater - Pepparkaksbak - Spela
musik utan instrument - Pyssel. Kostnad: 200
kr (om du är medlem, annars 250 kr)
Sista anmälningsdag: 30 nov
Info: 0707-99 31 60. Arr: Västra Vi Unga
Fred 4/12 kl 18.00 Julfest i Barne Åsaka byg-
degård. Försäljning, lotter, tipspromenad för
barn, kaffe, luciatåg, trolleri. Arr: Barne Åsa-
ka Lekåsa och Fåglums Rödakorskrets
Lörd 5/12 kl 09.00–14.00 Lions Julmarknad på
Fontäntorget. lionsclub.nossebro.nu
Kl 16.00 Luciakröning.
Arr: Lions Club Nossebro
Lörd 5/12 kl 10.00–15.00 Julstuga i Stations-
huset, Nossebro. Utställning, servering, 
lotterier m m. 
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Sönd 6/12 kl 16.00–19.00 Julmarknad vid
Kvarnen i Fåglum . Info: Tommy Olsson 
541 08. Arr: Fåglums Hembygdsförening
Sönd 6/12 kl 16.00 Julfest i Nossebro Mis-
sionskyrka. Luciatåg, lussekaffe, Solglimten,
Kerstin Wängberg 0703-06 19 33.
Arr: Nossebro Missionsförsamling
Sönd 6/12 kl 18.00 Adventsmusik i Essunga
kyrka. Cantatokören och Essunga sångkör
med solister. Arr: Essunga Pastorat
Månd 7/12 kl 16.00 Luciafest i Församlings-
hemmet. Anm: Kerstin: 520 37, Inger: 810 23. 
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Månd 7/12 kl 18.00–21.00 Forskarservice
på Biblioteket, Nossebro. Råd och hjälp 
inom släktforskning för både erfarna och 
nybörjare. Arr: VGN släktforskare
Tisd 8/12 kl 15.00 Månadsmöte på Kerstinsås.
Underhållning, information, servering, lotte-
rier. Arr: Nossebro-Essunga PRO

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Loppmarknad på Bankgatan söndagar  
kl 13–17, öppet kl 7–13 under marknads-
dagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb.
Drive-in träning med hund, onsd kl 18.
Skattebacken, Bäreberg. 
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb. 
Reservation för ändringar.
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Projekt Stallaholm – Nossebro Park
Projektet har tillsammans med Nossebro-
Regionens Nätverk bett företagen om att få
en avsiktsförklaring från dem, att de ställer
sig positiva till Nossebro Park och har för av-
sikt att bidra ekonomiskt när spaden sätts i
marken. Positiva svar har kommit  in till
Nätverket både muntligt och skriftligt. Pro-
jektet samverkar också med förstudien SMC
– trafiksäkerhetsbanan.

SMC Trafiksäkerhetsbana Essunga
En förstudie, som innebär att undersöka 
om det går att anlägga en säkerhets- och 
övningsbana för tvåhjuliga motorfordon i
Nossebro, har påbörjats. 

Projektledare är Sveriges Motorcyklister
(SMC) och medfinansiärer är Essunga kom-
mun, Skaraborgs Kommunalförbund, Spar-
banksstiftelsen Skaraborg och Länsstyrel-
sen. Förstudien skall vara klar till den 30 
juni 2010.

Nossan Smycket
Leaderprojektet kommer lördagen den 21
november att genomföra en studieresa för
landsbygdsföretagare. Mer information
finns på hemsidan eller kontakta projektle-
daren Therese Tyburek. En studiecirkel om
landsbygdsturism är på gång. Efter nyår
kommer projektet att satsa på lokal mat, hur
man kan utveckla våra spännande fornläm-
ningar m m. Telefon till Therese Tyburek är
0761-18 94 46.

Nossebro – en retroupplevelse
Tanken med leaderförstudien är att se hur vi
kan utveckla kommunen inom retro, i detta
fall perioden 1950–70-talen. Vi har åtskilliga
välbevarade miljöer, attraktiva arrange-
mang och byggnader från denna tid. Myck-
et från denna tidsepok håller på att försvin-
na och därför har förstudien väckt en hel del
uppmärksamhet. Vi önskar fortsätta att ut-
veckla kommunen efter förstudiens slut och
har därför sökt ytterligare medel. Kontakt-
person är AM Alströmer 570 30.

Projektinformation

Det är viktigt att synas både på dagen och
på kvällen, tycker Linda Axelsson, som 
föredömligt bär reflexväst.

Välkommen till Nossebro
Marknad den 25 november
Onsdag 25 november är det Nossebro
Marknad! Marknaden har utvecklats
till en viktig mötesplats och uppskat-
tas mycket av både besökare och
knallar. Den är ett av kommunens
starkaste varumärken.

Missa inte Jul på Nossebro Mark-
nad 16 december kl 8.00–14.00.

Till dig som har färdtjänst!
Har du bytt adress eller har ditt hälso-
tillstånd förändrats? Meddela alltid
ändrade förhållanden till kommu-
nens färdtjänsthandläggare, telefon
571 00. Nya regler gäller från 2010,
berörda informeras skriftligt. 

Har du synpunkter på hur färd-
tjänsten fungerar? Framför dessa på
telefon 0771-41 43 10.

Syskonen Johanssons Stiftelse
… har till uppgift att lämna bidrag till
rekreation eller uppmuntran till
dem, som bor i Vara och Essunga
kommuner och lider av reumatisk
sjukdom, cancer, hjärt- och kärlsjuk-
dom, hörselskada eller blindhet.
Upplysningar lämnas av Inger 
Johansson, 506 33. 

Ansökan till: Syskonen Johanssons
Stiftelse, Essunga kommun, 465 82
Nossebro senast den 27 november.

Tid att ansöka om kultur-
och idrottsstipendier 2009
Vem får kommunens kultur- och 
idrottsstipendier 2009? 

Essunga kommun delar varje år ut
ett kultur- och ett idrottsstipendium
på 5 000 kronor vardera till personer
eller föreningar verksamma inom
kulturella områden eller inom 
idrottsrörelsen. Som stipendiat måste
man vara bosatt eller född i kommu-
nen eller ha annan särskild anknyt-
ning till kommunen. Stipendierna
handläggs gemensamt av kultur- och
fritidsutskotten.

Ansökan eller förslag på stipendia-
ter lämnas eller skickas senast in den
31 december 2009 till Essunga kom-
mun, 465 82 Nossebro; märk kuver-
tet Stipendium 2009. Stipendierna
utdelas vid nationaldagsfirandet sön-
dagen den 6 juni 2010. Mer informa-
tion finns på kommunens hemsida
www.essunga.se och klicka vidare på
Fritid & Turism. Här finns också tidi-
gare stipendiater.

Lys upp i höstmörkret
Nu är den mörka årstiden här och
snart får vi åter igen plocka fram våra
adventsljusstakar. Mörkret gör också
att vi syns dåligt utomhus utan re-
flexer. Därför önskar folkhälsorådet
att vi alla tar på oss reflexvästar när vi
går ut eller cyklar utmed vägar och i
våra samhällen. Det ökar säkerheten
och lyser även upp i höstmörkret.

Biblioteket informerar

Du deltar väl i tävlingen

Årets peppar-
kaksbygge?

Slippa skotta snö
och klippa gräs?
Går du i tankar
att flytta till ett
bekvämare boen-
de nära butiker,
bank, kyrkor och
kommunikatio-
ner? Då kan Åsik-
ten vara något för
dig. Kontakta 
Bo Cerdier på 
telefon 570 25 om
du vill veta mera.

Denna utsikt 
kan bli din…

”Nära Nossan
vill jag bo…”


