Det här är bygdegårdarna

”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse
med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en
ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och
i framtiden.”
Vision antagen av förbundsstämman 2018

Bygdegården är en mötesplats för alla
Bygdegården är ett hus, en mötesplats, som har många olika utseenden,
namn och innehåll.
Bygdegårdarna varierar i storlek. Vissa hus är byggda som samlingslokaler,
andra har hyst annan verksamhet tidigare. Ofta ligger de på landsbygden,
men de kan även finnas i städer.
Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska
värderingar. Alla dessa lokala lokaler bidrar till och stärker demokratin i
Sverige.
I bygdegårdar händer många olika saker:
• Födelsedagsfester och bröllop
• Föreningsmöten och -verksamhet
• Auktioner och loppisar
• Musik, dans och teater
• Konserter
• Högtidsfiranden
• Konstutställningar
• Ungdomsgård och barnaktiviteter
• Film och bio
• Studiecirklar, utbildningar och konferenser
• Möten och diskussioner
• Samhällsservice

Ideellt arbete och engagemang driver bygdegårdarna
Bygdegårdarnas verksamhet bygger på ideellt arbete. Varje hus drivs av en
förening som har en styrelse med olika ansvarsområden samt ibland även
arbetsgrupper och kommittéer för olika projekt och verksamheter. Vissa
bygdegårdar ordnar många egna aktiviteter, medan andra främst fungerar
som lokaler för olika hyresgäster.

En förening för hela bygden
Många bygdegårdsföreningar driver inte bara en allmän samlingslokal,
utan arbetar även med frågor som är viktiga för lokalsamhället. Ett aktivt
föreningsliv stärker också bygden och gör den attraktiv för boende i
området. Många bygdegårdar har samhällsservice som till exempel förskola,
bibliotek och paketutlämning samt fungerar som vallokaler i allmänna val.

Om Bygdegårdarnas Riksförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund är en medlemsorganisation med över 1 400
medlemsföreningar. Förbundet är uppdelat i 24 distrikt som har egna styrelser
som stödjer föreningarna i sin region. Förbundskansliet är placerat i Stockholm
och bistår bygdegårdsföreningarna och distrikten med kunskap och kontaktytor
när det gäller fastighetsfrågor, byggnadsvård, miljöfrågor, finansiering, ansök
ningar, ekonomi, föreningsfrågor, kulturarrangemang, filmvisning, barn- och
ungdomsverksamhet, uthyrning, försäkringsfrågor, konstnärlig utsmyckning
och kommunikation.

Bygdegårdarna samlar engagemang för att skapa mötesplatser som är
öppna för alla. Bygdegårdsföreningen är ofta den starka motorn som
behövs för att samordna, skapa gemenskap och utveckla platsen. Alla våra
samlingslokaler gör skillnad. På mötesplatser där samtalen finns – där växer
också demokratin.

Bygdegårdarna samlar Sverige!
Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet.
Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden
och dess människor – nu och i framtiden.

Hemsida www.bygdegardarna.se
Facebook @bygdegardarna | Instagram @bygdegardarnasriksforbund

