Matlagningskurs

Paintball

Arrangera en matlagningskurs på er bygdegård
tillsammans med några vänner eller med hjälp av några
vuxna. Prata med ert lokala studieförbund så hjälper dem
er att sätta igång en studiecirkel. Sedan är det bara att
bestämma hur många gånger ni vill ses, när ni vill ses och
om ni behöver söka pengar för att köpa in ingredienser.

Spela paintball med era vänner intill bygdegården. Kolla
upp om det går att hyra utrustning ifall ni inte kan låna av
någon eller köpa in själva. Avsluta med en god måltid som
ni antingen lagar själva – eller tar hjälp av någon annan
som vill/kan laga maten åt er. Annars är det gott att beställa
pizza!

Filmfestival eller filmkvällar
Bygdegården Fors Folketshus i Dalarna har under flera år
arrangerat filmfestivaler varje år.
Samla era vänner till ett möte för att planera och lägga
förslag på de filmer som ska visas, den mat som ska ätas
samt de aktiviteter (förutom filmvisningen) som ska hållas.
Inför ett sådant möte kan ni prata med vänner och bekanta
för att få reda på de filmer som efterfrågas och se till att det
blir blandade genrer.

LAN-läger
Arrangera ett läger tillsammans med dina vänner och gör
det ni gillar bäst – spela dator tillsammans.
Exempel på förening som arrangerat ett lan-läger är Vi
Unga föreningen GotLan – på bygdegården Etelhem.

När allt är bestämt är det dags att skapa ett program och
affischer för att marknadsföra aktiviteten.
Ta gärna hjälp av vuxna för att förverkliga era idéer, om ni
behöver. Exempelvis kan det vara bra att alltid ha en
vuxen på plats om det är yngre barn med – och om ni ska
ha övernattning.
Viktigt att tänka på när ni visar film – är att göra det
lagligt. Antingen kan ni köpa filmer där licensen ingår,
annars kan ni enkelt skaffa en filmlicens hos Swedish
Film. Läs mer här: www.swedishfilm.se

Nycirkusshower
Leta reda på någon rolig nycirkusgrupp som kan vara med
och låta er testa på nycirkus.
Sätt sedan upp en show tillsammans inne på, utanför eller
ovanpå bygdegården. Ni bestämmer själva.

Läger
Anordna läger tillsammans med era vänner.
Prata med någon ungdomsorganisation som kan hjälpa er –
exempelvis Vi Unga eller 4H.
De är experter på läger och vet precis hur ett roligt läger
arrangeras.

Turneringar
Arrangera en rolig turnering i din favoritsport/spel.
Exempelvis en fotbollsturnering mellan grannbyarna eller
folk inom byn och avsluta med en mysig grillkväll på
bygdegården. Andra förslag är brännbolls-, kubb-, pingiseller bordshockeyturnering. Endast fantasin sätter
gränserna.
Dra ihop några vänner – skapa ett spelschema och sätt
igång. Ta gärna hjälp av idrottsföreningar om ni känner att
ni behöver. Bjud in vänner och grannar för att göra det
ännu roligare.

Musik
Är ni intresserade av musik? Samla ihop ett gäng vänner
och prata med ert närmsta studieförbund. Be dem hjälpa er
att sätta ihop en kurs om musik. I vissa fall har
studieförbunden också instrument och utrustning att tillgå.

Pyssel/Re Design

Ungdomsorganisationer

Återbruka mera! Ta med era gamla kläder och ett gäng
saxar och lite nålar och trådar för att träffas och pyssla.
Skapa roliga tavlor – takplattor – nya kläder eller vad som
helst. Ni kan också ta hjälp av någon som kan mer om
detta ifall ni vill lära er mer. Prata med ert lokala
studieförbund så hjälper de er att komma i kontakt med en
lämplig person.

Vill ni ha hjälp med att arrangera någon aktivitet på er
bygdegård? Eller kanske starta upp en ungdomsförening?
Det finns många som kan hjälpa er.

Läxträff
Tycker du och dina vänner att det är tråkigt och svårt att
göra läxorna var och en för sig? Ta hjälp av varandra
istället. Prata med de vuxna i er förening och fråga om de
kan hjälpa er att sätta ihop en studiecirkel för läxhjälp.
Träffas på bygdegården efter skolan och hjälp varandra
med läxorna. Skaffa lite gott fika för att hålla motivationen
uppe!

Disco
Arrangera ett disco för barn och ungdomar på
bygdegården. Fixa lite rolig musik – det behöver inte vara
svårare än att ni sätter ihop en Spotify-lista eller spelar
skivor som ni har hemma. Det går också att kolla ifall det
finns någon som är intresserad av att agera DJ.
Om det finns ett intresse av det – kan ni sälja lite godis,
läsk och popcorn. Därefter är det bara att låta barnen och
ungdomarna gå loss på dangolvet.
Tips: utlys en mim-tävling eller tävling i limbo om det
verkar finnas ett intresse av det.

Förbundet Vi Unga
En ungdomsorganisation som hjälper barn och ungdomar
att förverkliga sina idéer.
www.viunga.se
4H
En ungdomsorganisation som vill att barn och ungdomar
ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande
människor med respekt för omvärlden.
www.4h.se
Centerpartiets ungdomsförbund
CUF var med och grundade det som idag är
bygdegårdsrörelsen tillsammans med JUF.
www.cuf.se
Jordbrukare Ungdomens Förbund
Deras vision är att skapa ett aktivt liv för unga i svensk
landsbygd genom att driva och utveckla
ungdomsaktiviteter och tävlingar kring natur, miljö och
jordbruk.
www.juf.se

Studieförbund
Studieförbundet Vuxenskolan
SV och Bygdegårdarnas Riksförbund samarbetar på många
ställen runt om i landet. SV kan vara en bra resurs för er
bygdegårdsförening.
www.sv.se

Bygdegårdarnas Riksförbund
Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm
info@bygdegardarna.se, 08-440 51 90

Saker att
göra i er
Bygdegård
I den här foldern hittar ni några exempel på vad ni kan
göra i en bygdegård. En bygdegård är en utmärkt plats att
prova på nya aktiviteter och undersöka vilka intressen som
lockar er mest.
Egentligen är det enbart er fantasi som sätter gränserna.
På Bygdegårdarnas Riksförbund kan vi hjälpa er med:
- att hitta en lämplig bygdegård för era aktiviteter
- att söka pengar för era aktiviteter
- planera era aktiviteter
- fungera som bollplank och stöd

Har ni en idé som
ni inte vet hur ni
ska utveckla eller
genomföra?

Kontakta
My Fransson,
verksamhetsutvecklare
ungdom på BR.
Hon hjälper er!

08-440 51 99
070-579 96 96
my@bygdegardarna.se
www.bygdegardarna.se/ung

