Nyhetsbrev för Södermanland – juni 2016
Tack för förtroendet att leda bygdegårdsdistriktet det kommande
året. Min ambition är att utveckla distriktets roll som insamlare och
spridare av goda exempel. Jag tror nämligen att det är nödvändigt
att vi lär av varandra och drarr nytta av varandras lyckade
verksamhet.
Årets prioriteringar är kultur, ungdomar, utbildning. Kring detta
finns den evigt aktuella frågan om kommunikation – hur vi sprider
information och drar till oss fler besökare men också ideella
krafter. På detta kommer styrelsen att fundera en hel del och börja
med att göra rent framför den egna dörren.
För att lättare visa på vad som händer och sprida goda exempel
kommer hemsidan att få en viktigare funktion. Det var också ett
medskick som kom från distriktsårsmötet. Någon typ av mer
regelbundet nyhetsbrev kommer att starta.
Till sist några rader som sammanfattar det som styrelsen planerar
under hösten:

Kultur
På hemsidan kommer styrelsen att kontinuerligt att lägga ut förslag på artister och aktiviteter som
passar på en bygdegård. Det är naturligtvis bara ett axplock men det kan underlätta för den som inte
riktigt vet vart man hittar en clown, ett coverband eller lite fartfyllt Irländskt. Tips mig gärna
(telefonnummer och e-post finns nedan).

Ungdomsverksamhet
Distriktet undersöker möjligheten att dra igång mer regelbunden barn- och ungdomsverksamhet på
några ställen. Om det finns någon bygdegård som redan har pågående verksamhet eller har underlag
för verksamhet, kontakta Ulla Johanson, Tfn: 070-671 68 30. Mer information kommer att sändas ut.

Utbildning
Under hösten kommer det att bli en utbildning i byggfrågor och en i kommunikation. Förhoppningsvis
kan de samordnas på något sätt.
Ha en fin sommar. Vi hörs och syns när verksamheten drar igång igen. Fram till dess går det jättefint
att kontakta mig för vilka frågor som än skulle uppstå.
Med vänliga hälsningar,

__
Ulla Johanson
Ulla Johanson, Ordförande Bygdegårdsdistriktet Södermanland
Tfn: 070-671 68 30, E-post: ulla.johanson@gmail.com

