Inspirationsträff 13 april
Inspireras till att utveckla och prova nya arrangemang!
LAN, filmvisning, scenkonst, motionsarrangemang, marknader, lotterier och bingo – på den digitala inspirations
träffen 13 april får du möta föreningar med erfarenhet av att arrangera dessa aktiviteter. De kommer att dela med
sig av hur de brukar göra och ge sina bästa tips för att lyckas.  
Anmäl dig till det tema du är intresserad av. Vi inleder gemensamt med en kort introduktion för att sedan delas in
i grupper efter det tema ni har valt. Varje temagrupp blandar inspiration från olika föreningar med erfarenhets
utbyte där du både kan få nya inspel, ställa frågor och dela med dig av dina erfarenheter.
När:

Tisdag 13 april 18.30–19.30

Var:
		

Zoom, digital mötesplats. Länk skickas ut till de som anmäler sig.
Du behöver ha tillgång till uppkoppling samt dator, platta eller mobil.

För vem:
		

Medlemmar i bygdegårdsföreningar och/eller distrikt.
Max 25 deltagare per temagrupp, först till kvarn gäller.

Kostnad:

Kostnadsfritt

Anmälan:

Senast 8 april via denna länk https://forms.gle/CSmEtSbghWYpYqee9

Teman
Visa film i bygdegården!
Det finns många olika möjligheter för att arrangera film
visningar och det behöver varken vara krångligt eller dyrt.
Träffa föreningar som visar film som digital biograf, film
klubb, utomhusbio och kommersiella visningar där de säljer
biljetter. Jenny Wallheimer från Swedish Film är också med
och svarar på frågor om rättigheter.

Alla är vinnare – lotteri och bingo
Två folkkära föreningsaktiviteter som kan genomföras i
många olika former, skapar gemenskap och engagemang
i bygden och en inkomst för föreningen. Här får du inspira
tion för ett upplägg på plats i bygdegården eller digitalt,
regler och tillstånd att känna till samt råd och goda erfaren
heter från föreningar som driver bingo och lotterier!

Sälj grejer på fyra sätt
– marknad, auktion, loppis och Reko-ring
Att anordna försäljning av saker, vare sig det är gammalt
eller nytt, kan – förutom att det är roligt och uppskattat –
vara ett bra sätt att tjäna pengar till bygdegårdsföreningen.
Det kan också stötta lokala producenter eller uppmuntra
till återanvändning. Möt fyra föreningar som har vana av att
arrangera marknad, auktion, loppis och Reko-ring.

Arrangera LAN – sladdar, spel och sällskap
LAN – när spelare träffas för att koppla ihop sina datorer
och spela tillsammans – har blivit en populär aktivitet i
bygdegårdar de senaste åren. Möt bygdegårdsföreningar
som arrangerat stora, små och digitala LAN och få deras
bästa tips för ett bra arrangemang. Dela med dig av dina
erfarenheter och ta chansen att fråga hur andra hur löst sina
utmaningar.

Arrangera scenkonst i bygdegården
Scenkonst kan vara teater, dans, musikkonsert, nycirkus,
estradpoesi … Här möter vi några föreningar som har
arrangerat och personer som är bra på att hjälpa till vid
scenkonstarrangemang. Vi tar upp både fysiska och digitala
arrangemang. Samverkan ökar möjligheterna till mer kultur.

Aktivera kroppen – rörelse och motion
Skapa och arrangera motions- och rörelseaktiviteter –
använd bygdegården och bygdens möjligheter. Dra ihop
till ett motionslopp, fixa utegym och gruppträning. Träffa
och diskutera med föreningar som berättar om spännande
lösningar och arrangemang för alla.

Vid frågor kontakta:
Anna Öhman, verksamhetsutvecklare film och ungdom, 070–881 34 43, anna.ohman@bygdegardarna.se
Jenny Dahlerus, kommunikatör, 070–789 05 13, jenny.dahlerus@bygdegardarna.se

www.bygdegardarna.se

