
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information till dig som är värd för Den Rullande Bygdegården  

Vad roligt att just din förening har bestämt sig att satsa på ungdomsverksamheten och ska använda 

er av Den Rullande Bygdegården som inspiration. I det här dokumentet hittar ni det material och 

information ni behöver inför ert arrangemang. Ta gärna hjälp av Bygdegårdarnas Riksförbunds 

ungdomskonsulent för hjälp med samarbeten, kontakter och utveckling av barn och 

ungdomsverksamheten. 

Praktiskt  

Bygdegårdsföreningen hämtar hos föreningen som haft släpkärran innan. Vid längre sträckor och vid 

överenskommelse med ungdomskonsulent betalas milersättning ut. Föreningen ansvarar för att boka 

tid för hämtning med föreningen som de ska hämta släpkärran hos. Kontaktuppgifter fås av 

ungdomskonsulenten. Ni som förening ansvarar för att släpkärran alltid är låst med hänglås på kåpan 

samt låset till dragkroken.  

Marknadsföring 

Ta chansen och syns när ni arrangerar! Vi kan skicka affischer som ni kan sätta upp för att göra 

reklam. Bjud in närliggande skolor och barn- och ungdomsföreningar. Passa även på att 

marknadsföra er via lokaltidningar och på sociala medier så att ni får mycket folk till ert 

arrangemang. Ladda gärna upp ett foto när aktiviteter pågår i bygdegården eller skriv några rader om 

vilka som besökte er. Ni kan också använda er av hashtagen #occupybygdegårdensverige när ni har 

aktiviteter i samband med projektet, och vill lägga upp bilder eller göra uppdateringar i sociala 

medier.   

Samarbete  

Några av bygdegårdarnas samarbetsorganisationer har sponsrat med innehållet i Den Rullande 

Bygdegården. Lantbrukarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga, 4H och 

Amatörteaterns Riksförbund har alla hjälpt till med att fylla kärran med roliga saker. Bjud gärna in 

dessa organisationer att medverka vid era arrangemang. 4H och Vi Unga är bra 

ungdomsorganisationer som kan hjälpa er att fånga upp ungdomarnas intresse och organisera dem. 

Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa er att hitta studieledare eller att utveckla aktiviteterna som 

finns i släpkärran som till exempel den tysta replokalen genom att ha ett band på plats som kan 

coacha ungdomarna. Hör av er till BR:s ungdomskonsulent så hjälper vi till att förmedla kontakter 

och knyta samarbeten. Lycka till!  

Ungdomskonsulent - Anna Öhman, anna@bygdegardarna.se 070-881 34 43 
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Innehåll: 

 iPad för filmskapande, ljudböcker och e-böcker,  

 hörlurar för ljudböcker 

 ungdomslitteratur 

 inspirationsmaterial för att skapa film 

 kamerastativ och tillhörande skal till iPad 

 mikrofoner till iPad 

 manusstenciler för film eller teater 

 manus för fyra pjäser 

 information om att sätta upp en pjäs 

 teatersmink med tillbehör 

 böcker om teater och regi 

 garner, virknålar, stickor, stickbok, saxar, stickringar 

 Nintendo Wii med olika spel 

 sällskapsspel och kortspel 

 pärlor och pärlplattor, strykjärn, bakplåtspapper 

 tyst musikstudio med en gitarr, en bas, ett trumset, två mickar och en keyboard 

(inklusive hub/kontrollpanel, hörlurar och sladdar) 

 projektor, duk, DVD och högtalaranläggning för filmvisning 

 fjorton filmer och fyra tillhörande diskussionsmaterial 

 saccosäckar 

 tenniset 

 bordshockey och bordsfotboll 

 skateboard 

 fotboll 

 brännboll  

 frisbee 

 pingis 

 hockey 

 diablo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filmtajm med rullande! 

Det är lätt och kul att visa film! Att ha filmvisning när rullande bygdegården är på besök är ett 

perfekt sätt att prova på filmvisning. De fjorton filmerna som finns i släpkärran får ni visa på 

bygdegården i samband med att släpkärran är på besök – dock får ni inte annonsera filmens titel 

eller med bilder från filmen i tidningar eller via affischer. Däremot får ni gärna använda era 

hemsidor och sociala medier eller andra interna kanaler som riktar sig gentemot era medlemmar.  

Det är viktigt att ni efter varje filmvisning fyller i den ”filmrapporteringsblankett” som finns i låda 

nummer 7, i pärmen. Detta är för att vi på Bygdegårdarnas Riksförbund ska kunna meddela 

Swedish Film hur många som tittat på varje film vid respektive tillfälle och betala rättigheterna 

för filmvisningen.  

Om ni blir inspirerade att starta igång med filmvisningar efter släpkärrans besök, läs gärna det 

material som finns i pärmen som hör till låda 7 – ”Upplev film tillsammans”. I detta material finns 

information om filmvisningar på bygdegården. Man kan ha många olika typer av filmvisningar, 

både där man får sälja biljetter och mer slutna visningar  - vi hjälper er gärna att komma igång! 

Har ni frågor eller funderingar – hör av er till oss på Bygdegårdarnas Riksförbund så hjälper vi er 

både med de tillfälliga visningarna vid kärrans besök, eller om ni vill starta igång filmverksamhet 

hos er!  

 

 

Bygdegårdarnas Riksförbund 

08-440 51 90 

info@bygdegardarna.se  
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Filmer i rullande bygdegården 

Äldre ungdomar 

Trevligt Folk, Filip & Fredriks bandyfilm.   Diskussionsmaterial finns 

Varje gång jag ser dig      Diskussionsmaterial finns 

Muren   

Felix       Diskussionsmaterial finns 

Djungelboken (2016) – från 11 år  

 

Barnfilmer 

Sune i fjällen  

Pingvinerna från Madagaskar 

Paddington     Diskussionsmaterial finns 

Big hero 6 

Den gode dinosaurien – från 7 år 

Snobben, the peanuts movie  – barntillåten 

Minioner – från 7 år  

Kung Fu pande 3 – från 7 år  

Zootropolis – från 7 år  


