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Till alla ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson kultur och fastighet samt 

distriktsstyrelsen för kännedom 

18 december 2022 

Galet med ett nyhetsbrev den 18 december men vi har några viktiga informationer om en del 

som händer i början av 2023 och erbjudanden ni inte får missa! 

 

Boka lördag 21 januari 

Den 21 januari bjuder vi in till en dag om Hållberhetsdiplom. Vi är på BR:s kansli (som väl 

kan vara kul att besöka) kl. 10.00 – 15.00 och får hjälp av förbundets fastighets och 

hållbarhetsutvecklare Ulph Lundgren. Så blir det givetvis tid för erfarenhetsutbyte och lite 

aktuellt…. Se bifogad inbjudan. Anmälan senast 13 januari. 

  

Kulturbygdsturnéen med Kalle Haglund 

Är tyvärr i skrivande stund inte helt klar men här 11 bokade föreställningar! Läggs ut på vår 

hemsida vartefter! Ingen har ännu bokat work shops så fritt fram att anmäla intresse. 

              Turnéplan, .följande datum klara 

              6 januari   kl. 15.00 Värmdö bygdegård, Hemmesta, Värmdö kommun 

              15 januari kl. 14.00 Mörkö bygdegård, Södertälje kommun 

              21 januari Runmarö hembygdsgård, Runmarö, Värmdö kommun 

              28 januari Odensala bygdegård, utanför Märsta, Sigtuna kommun 

              18 februari kl. 15.00 Rådmansö bygdegård, Norrtälje kommun 

              15 april Björkö Arholma medborgarhus, Norrtälje kommun 

              23 mars kl. 16.00 Sorunda bygdegård, Nynäshamns kommun 

              22 april. kl. 16.00 Över Enhörna bygdegård, Södertälje kommun 

              20 maj Ljusterö bygdegård, Österåkers kommun 

              30 maj Stortorpsparken, Trångsund, Huddinge kommun 

              Fyra platser till kommer! 

 Läs mer om Kalle, turnén och workshops på hemsidan. 

https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/kulturbygdsturne/ 

 

Boka gratis föreställningar från Riksteatern i vår 

Riksteatern i Stockholms län har fått ett omfattande återstartsstöd från Kulturrådet och 

https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/kulturbygdsturne/


 
 

STOCKHOLMS LÄNS BYGDEGÅRDSDISTRIKT 
 
 

 
 

STOCKHOLMS LÄNS BYGDEGÅRDSDISTRIKT                                                                           www.bygdegardarna.se/stockholm/ 
 

 

erbjuder ett 60-tal föreställningar i länet utan kostnad. Både för barn och vuxna. Först till 

kvarn gäller…. Se utbud och var du bokar i bilaga! 

 

Utbyte av idéer via Facebook 

Vid våren kulturnätverksträff uppkom idéen om att starta en Facebookgrupp för att delge 

varandra tips på kulturprogram som vi har i våra föreningar och som kan inspirera andra att 

boka. Gruppen heter Event i Stockholms län bygdegårdsdistrikt. Välkomna att ansluta er. 

 

Kommunträffar 

Vi planera för att arrangera någon/några såväl fysiska som digitala kommunträffrar i början av 

året 2023.  Prel. träff bokad till 23 februari för Norrtäljes bygdegårdar. Boka kvällen. Mer info 

kommer. Vi planerar nu träffar också i Haninge och Södertälje till början av våren. 

 

Distriktsstämma 25 mars 

Boka in lördagen den 25 mar för distriksstämman. Kommer att hållas i Grödinge bygdegård. 

Boka dagen!  

 

Bilagor Inbjudan Hållbarhetsdag 21 januari 

             Presentation av Kalle Haglund och hans föreställning 

             Föreställningar från Riksteatern 

 

Med hälsningar  om en God Jul och ett Gott Nytt bygdegårdsår! 

Stockholms läns distrikt 

Distriktsstyrelsen 

  /Monica 

 070-375 02 83 

 


