STOCKHOLMS LÄNS BYGDEGÅRDSDISTRIKT
Höstbrev från Stockholms läns bygdegårdsdistrikt
Stockholm den 27 september 2021
Till alla funktionärer i bygdegårdarna i Stockholms län

Hög tid att anmäla sig till kursen 16 - 17 oktober

Nu måste vi börja vänja oss vid att anmäla oss i tid igen. Anmäl dig nu till kursen den 16 – 17
oktober som hålls på Park Inn i Solna. En fysisk kurs där vi får träffa BR:s nya förbundschef
Kenneth Lundmark, få mänger av kunskapspåfyllning och rikligt med tid för erfarenhetsutbyte. Program bifogas. Anmälan senast 30 september till monica@bygdegardarna.se

Barnteater

Sju föreningar har hittills bokat barnteater i höst. Vi hjälper gärna fler föreningar. Distriktet
står för hela kostnaden via vårt arrangörsstöd från regionen. Ta chansen – hör av er!

Kultur och demokrativeckan

Den 23 till 30 oktober hålls året kultur- och demokrativecka. Hittills har fem föreningar
anmält aktiviteter (se hemsida), tar tacksamt emot fler. Har ni ännu inte planerat något –
fundera på om ni kan ordna ett enkelt café - en mötesplats. Där kan ni visa de olika
utställningsaffischerna ”Ja, må den leva!” som beställs från Riksdagen (gratis)
http://firademokratin.riksdagen.se/utstallningar/utstallningar-underfirandet/affischutstallning-ja-ma-den-leva/ och/eller BR:s demokratiaffischer som kommer
att delas ut på kursen. Kommer ingen sänder vi i efterhand till de som anmält aktivitet.

Återstartsstöd och arrangörsstöd

Aldrig har det varit så förmånligt att arrangera kultur. Vill ni engagera en professionell artist i
höst kan ni få upp till 15 000 kronor från förbundets återstartstöd. Kostar det mera kan ni
även söka från distriktet. Sök återstartsstöd här: https://bygdegardarna.se/omoss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-stod-till-kultur/ Gör ni mindre eller
fler arrangemang kan ni söka stöd från distriktets arrangörsstöd
https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/93-2/
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Webbredakörsutbildning
Förbundet inbjuder till webbredaktörsutbildning vid tvåtillfällen i höst. Max 25 deltagare på varje så
anmäl i tid.

Tisdag 16 november kl. 13.00–15.30
Tisdag 23 november kl. 18.30–21.00

Mer info och anmälan: https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2021/09/InbjudanWebbredaktorsutbildningar-november-2021.pdf

Säker föreningsgård

Öka kunskapen och spar pengar! Gå webbkursen ”Säker föreningsgård”. Läs mer här:
https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/saker-foreningsgard/

Kulturnätverksträff

Boka måndagen den 15 november. Då kommer vi att bjuda in till en kulturnätverksträff.
Utvärdering av kulturveckan och tips för våren står på programmet.

Hälsningar från Stockholms läns bygdegårdsdistrikt
/Monica 070-375 0283
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