Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Distriktsaktuellt oktober 2021
Ordförande har ordet:
ÄNTLIGEN, som Gert Fylking myntade en gång i tiden,
och jag syftar inte på årets Nobelpristagare, utan att vi
äntligen kan öppna upp våra bygdegårdar i samma takt
som övriga samhället har öppnats upp. Att se lamporna
åter lysa i bygdegården, se hur det kokas kaffe för fullt
och annonser om aktiviteter ja det känns så bra.
Ni som kommit igång och som jag har haft kontakt med
har jag fått väldigt bra signaler kring arrangemangen
och att ni har många besökare som längtat tillbaka och
vill komma till er för att träffas och mötas i Bygdegården.
Men kvar finns ju alltid några frågor, hur många ska vi vara i bygdegården samtidigt ur
smittspridningsynpunkt är en fundering som bl.a. finns? Men det vet jag att ni i styrelserna är bra
på att göra egna bedömningar för att känna er och besökarnas trygghet. Och ett litet råd är ju
att köp hellre 1 flaska för mycket handsprit än 1 för lite, det ger en trygghet att se handsprit
finnas tillgänglig.
Vi i distriktsstyrelsen vill gärna träffa er och höra hur ni har klarat er under pandemin och hur ni
har kommit igång och vad ni önskar för hjälp eller stöd av oss. Därför har vi 3 st
informationsträffar under Oktober och November och jag hoppas att vi får träffa er där, och att
ni kan dela med er och även få höra hur andra föreningar har jobbat under pandemin.
Nåväl, hösten och mörkret må vara jobbig, men i år känns det lättare att ta sig igenom
höstmörkret, för det gör vi genom att mötas i bygdegårdens ljus!
//Andreas

Infoträffar med Distriktet hösten 2021
Distriktet bjuder in alla föreningar och ger tre möjligheter att ses i länet så får ni anmäla er till
den som passar er bäst geografiskt. Vi har ambitionen att återkomma med Storträff igen under
2022 och väljer i år att dela upp det nu när restriktionerna har hävts.
Samtliga inbjudningar med info finns på hemsidan under Storträff eller via länken på startsidan.
Följande datum och orter finns att välja på:
•
•
•

Tjolitta Bygdegård söndag 24/10 kl 14:
Bergsjö bygdegård söndagen 31/10 kl 16:00-18:30
Munkfors Ordenshus måndag 8/11 kl 18:00-20:30

Träffen är till för att få möjlighet att träffa er och ta ett avstamp från Corona och blicka framåt
nu när vi får börja arrangera igen, utan restriktioner. Distriktsstyrelsen som kommer att vara på
plats, vill träffa er och höra hur det har gått för er förening under pandemin, vad ni gör idag, hur
har ni kunnat gå mot mera normala förhållanden och vad önskar ni för hjälp av distriktet
framöver? Vi vill låta er förening få komma till tals och att ni kan få höra hur andra har jobbat
och få värdefulla tips med er hem. Distriktet kommer även att informera om vad som är på
gång och ge tips och råd till er samt att det även finns med en representant från
Studieförbundet Vuxenskolan på träffen som kommer att informera om hur de kan hjälpa just er
förening.

Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Vecka 43 är det Kultur-och demokrativeckan med anledning av att vi vill
uppmärksamma att det i år är 100 år sedan vi fick rösträtt för kvinnor i Sverige så är veckan
förstärkt med demokratiaktiviteter. Hoppas ni passar på att ha något arrangemang i
Bygdegården den veckan och varför inte ha en enkel tipspromenad med tema demokrati och
fika efteråt för att samtala om demokratin?
Förbundet har även utbildning kring förenings- och
demokratiutveckling i år utav samma anledning och det kommer
även att vara utbildningstillfällen här i Värmland. Fundera på hur
ni skulle vilja utveckla demokratin i din förening, och hoppas att ni
anmäler er till utbildningen. https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kultur/kulturvecka/

Delta i Nationella träff – mötesplats för hela bygdegårdsrörelsen!
Bygdegårdarnas Riksförbund bjuder 12–14 november in till vår första nationella träff för
bygdegårdsaktiva från hela landet. Temat är Bygdegårdarna samlar Sverige – mötesplats för
delaktighet och gemenskap.
Träffen arrangeras på Sånga-Säby väster om Stockholm med start fredag kväll och avslut
söndag lunch. Vid fredagens ankomst får vi möjlighet att mötas och lära känna varandra.
Lördagen bjuder på seminarier, tankeväckande inspel om bygdegårdsrörelsens möjligheter
och goda exempel från lokala bygdegårdsföreningar att inspireras av. Under lördagskvällen
arrangeras bygdegårdsgalan där vi prisar inspirerande bygdegårdar i landet och bjuder upp till
dans med inga mindre än Callinaz! Vi avslutar på söndagen med att landa i goda samtal om
vad vi tar med oss vidare.
Innan vi släpper platser till självkostnadspris erbjuder vi 5 st platser som subventioneras av
distriktet som du har möjlighet att söka genom en intresseanmälan. Vill du utveckla och
fördjupa ditt engagemang i bygdegårdsrörelsen och skapa nya möjligheter för er bygdegård –
då ska du delta i Nationell träff! Varmt välkommen!
Anmälan:
Önskan om subventionerad plats görs genom en intresseanmälan till ditt bygdegårdsdistrikt som
fördelar platserna. Intresseanmälan ska skickas in senast 17 oktober. Distriktet har möjlighet att
tillsätta platser innan 17 oktober vid stort intresse, så vänta inte med att göra din
intresseanmälan! För intresseanmälan, skicka ett mejl till: bettan.suttecity@gmail.com
Ange dessa uppgifter i din intresseanmälan:
• Din ålder
• Vilken bygdegårdsförening du är engagerad i
• Varför du vill delta i Nationell träff
Priser:
Det finns begränsat antal subventionerade platser. Kostnad för subventionerad plats är 3 000
kronor per person.
Priset inkluderar två övernattningar med del i dubbelrum, fullpension, resor och
deltagarkostnader under helgen. För enkelrum tillkommer 448 kronor per person.
Aktuellt program och mer information hittar du på hemsidan: www.bygdegardarna.se/omoss/nationell-traff

Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Utbildningssatsning för demokrati och ledarskap 2021/2022
Från hösten 2021 till våren 2022 genomför Bygdegårdarna en satsning inom demokrati och
ledarskap för hela bygdegårdrörelsen där föreningsutvecklare utbildas och sedan håller
lokala träffar som ger oss inspiration till ett ökat engagemang i föreningen!
Det finns en efterfrågan på kunskap om hur föreningar kan stärka sig och sin roll i bygden inom
organisationen. Därför satsar Bygdegårdarnas Riksförbund på föreningsutveckling inom
demokrati och ledarskap för att lyfta bygdegården som den demokratiska mötesplatsen i
lokalsamhället.
Satsningen bygger på konceptet utbildning för utbildare där upp till 18 personer utbildats till
föreningsutvecklare och i sin tur håller lokala träffar ute i landet. Vill din förening utvecklas, få
verktyg för ökat engagemang och en handlingsplan att jobba vidare med?
Vi i Värmland har Thomas Wesley från Ölseruds bygdegård som har gått utbildningen och
kommer att leda utbildningen för oss i föreningarna här och vi samarbetar med SV Värmland.
Vill du och någon eller några från er förening gå utbildningen för att stärka er förening? Här har
ni möjlighet att få en utbildning kostnadsfritt. Då ska du anmäla anmäla dig/er till SV Värmland.
Utbildningen kommer att genomföras i november och/eller januari.

Stöd för arrangemang från SAMSAM
19 föreningar hos Bygdegårdarna i Värmland fick dela på 238.425 kr i fjärde etappen av
krisstödet från Region Värmland som SAMSAM fördelar ut. Glädjande och se att föreningarna
kommer igång efter pandemin och det är en jättefin möjlighet att kunna få denna stimulans till
ekonomiskt stöd för att starta upp. Det ger föreningarna en möjlighet att våga ta steget till att
arrangera utan att behöva riskera förluster vid eventuellt publik eller besökstapp. Det kommer
att ges ytterligare någon mer möjlighet till att söka stöd för arrangemang i slutet på året som är
avsett för vintern 2022 arrangemang.
De föreningar som sökt och har blivit beviljade är:
Acksjön
Fredros
Långserud
Rådom
Solvik

Bergsjö
Gräs
Mangskog
Rämmen
Älvenäs

Bond-Torsby
Häljebol
Norra Ed
Sanne
Ölmhult

Eskilsäter
Karlanda
Rudskoga
Skruvsta

Utskick och Kontaktuppgifter
Distriktet har valt att hålla kostnaderna nere och tänka på miljön genom att gå över till digitala dokument och hålla
hemsidan aktuell med senaste nytt. Vi mailar ut dokument och information och i SMS försöker vi ha med länk till
hemsidan där ni hittar samma information och kan ladda hem dokument.
Då vi hade stora utskick under hösten 2020, där det visade sig att vi saknar eller har
fel uppgifter, gick vi igenom alla bygdegårdar och vi har koncentrerat oss på
ordf/sekr/kassör, vilket blir 360 personer och alla har – förhoppningsvis – nu ett
kontaktkort för mail och/eller ett för mobil. Varje förening skall fortlöpande
ombesörja uppdateringen av funktionärer och kontaktpersoner via
Årsrapporteringen. Vi har nu dubbelkollat mot inlämnade uppgifter i årsrapporten
och ändrat till det som är angivet, annars står de gamla uppgifterna kvar till
föreningen anmäler rätt uppgifter.

Ni når oss på bgvarmland@gmail.com eller via vår mobil 076-771 59 84.

Styrelsen önskar alla en fin höst!

