
  

 

Aktuellt från Stockholms läns bygdegårdsdistrikt  

     Stockholm den 17 december 2021 

Till alla funktionärer i bygdegårdarna i Stockholms län 

Ursäkta sent brev. Inser att ni troligen är mitt i julförberedelser men vill ändå passa på att 

flagga för ett antal aktiviteter 2022! 

Återstarta engagemanget! 

– Utbildnings- och inspirationsdag för bygdegårdsföreningar 

Vi inbjuder till inspirerande dagar för era styrelser under första kvartalet 2022. Minst tre från 

varje förening måste delta om ni ska kunna anmäla er. Läs mer i bifogad inbjuden. 

Datum:  23 januari, Över Enhörna bygdegård, för Södertäljes bygdegårdar samt Taxinge 

12 februari, Edsbro bygdegård, för Norrtäljes bygdegårdar 

  5 mars, Västerhaninge bygdegård, för resten av länet 

Anmälan  14 dagar innan! 

 

Säker föreningsgård 

Vi ökar nu tempot för att alla våra bygdegårdar ska vara fullt försäkrade och  att åtgärder är 

vidtagna för det skadeförebyggande arbetet. Vi inbjuder till en inspirationskväll den 24 

januari 19.00 via Zoom där du får veta mer. Boka kvällen. Inbjudan kommer på nya året! 

 

18 barnteaterföreställningar i höst 
Tack alla som bidrog till att vi fick ut barnteater i så många bygdegårdar. Totalt blev det 18 

föreställningar i 15 olika bygdegårdar. Så roligt. Vi hoppas kunna fortsätta detta positiva samarbete 

även 2022. Flaggar redan nu för en föreställning ”Snask och smask upptäcker naturen” för barn 4 – 7 

år i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Roligt om vi kan samverka kring denna 

föreställning. Anmäl gärna intresse nu till undertecknad.  Återkommer om turnéläggning. 

Scenkonstutbud 
Vill ni ha tips på mer scenkonst? Delta på Riksteatern och bygdegårdarnas utbudsdag den 5 

februari. Dock snabba anmälan. Ska ske senast den 19/2. Läs mer om anmälan 

https://www.utbudsdag.se/arrangorer/ eller klicka här https://form.jotform.com/213282269216051 

för att komma direkt till anmälningsformuläret.  

Återstartsstöd och arrangörsstöd 

Förbundet återkommer med Återstartsstöd 2022. Info kommer. Ni kan även 2022 söka av  

distriktets arrangörsstöd https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/93-2/ 

 

Hälsningar från Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 

/Monica 070-375 0283 
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