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Psykiatriveckan har
genomförts i
Blekinge
Det kom cirka trehundra
besökare till de olika
föreläsningarna och diskussionsforumen som ägde
rum runt om i Blekinge
under Psykiatriveckan.
En vecka som syftade till
att öka kunskapsspridningen kring psykisk ohälsa.
Under Psykiatriveckan
kunde man lyssna till olika
föreläsare och ämnen med
olika innehåll som
handlade om datorspelsberoende, Aspergers
syndrom, stigmatiseringar
inom psykiska diagnoser
och om olika schizofrenisjukdomstillstånd.
Det diskuterades och visades ett stort intresse kring
frågorna och ämnet under
de arenor som SV Blekinge
anordnade. Laila
Johansson, verksamhetsutvecklare med ansvar för
folkhälsofrågorna på SV,
anser att det är viktigt att
ta vara på och fortsätta
att diskutera dessa frågor
också efter, det att arrangemanget tagit slut. Detta
är ett ständigt pågående
arbete som går ut på att
öka kunskapen om sjukdomarna och skapa hopp
för människor med psykisk
ohälsa. Psykiatriveckan
anordnas av SV Blekinge
tillsammans med NSPH,
(H)järnkoll, Kommun och
Landstings psykiatrin i
Blekinge.
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Med glädje och stort engagemang drog
förnyelsearbetet ingång på SV i Blekinge
Engagemanget var stort när cirkelledare och tjänstemän
fick säga sitt om förnyelsearbetet. Utifrån frågorna som
deltagarna arbetade med, kom det fram många spännande
idéer att arbeta vidare med inom SV både på lokal nivå
som på nationell nivå. Nya tider väntar inom SV och att vi
alla anställda får vara med om att förändra och skapa
förnyelse är historiskt och som vår förbundschef, Niklas
Lundgren uttryckte det hela:
”Tänk bara ... det är få människor som får chansen
att vara med och skriva lite folkbildningshistoria”

Nu är det dags igen
att kora årets
Kulturpristagare
2014!

Skapardagarna genomfördes den 16-17
juni 2014 på Slöjdhuset i Ronneby
Skapardagarna anordnades för olika ledare och anställda
samt för övriga med intresse av skapande aktiviteter.
Mitt i den ljuva sommartid, gick arrangemanget - Skapardagarna av stapeln i Ronneby. Dagar som gav både
inspiration, kunskap och idéer till de som arbetar med
hantverk, kultur och folkhälsa runt om i vårt vackra län.
Utbildningsdagarna anordnades i samarbete med Slöjd
i Blekinge och värd för det hela i år var SV Blekinge och
platsen var - Hjärtat i Sveriges Trädgård!

OBS!
SV får en ny hemsida som
kommer att lanseras den 15 februari

Känner du till någon eller
några i en grupp som visat
förmåga och varit nyskapande inom det kulturella
området? Skicka då in ditt
förslag med en skriftlig
motivering. Glöm inte att
med förslaget skicka
kontaktuppgifter till den
nominerade och den kan
göras av alla i Blekinge.
Nomineringen ska vara oss
tillhanda senast den
31 december på följande
adress:
SV Blekinge
Märkes: ”Förslag till
mottagare av Kulturpris ”

Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona
Priset består av en penninggåva
och ett konsthantverk
(värde ca 15 000 kr.)

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge
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På arrangemanget
”Konst för alla” och
bygdegårdarnas
kulturvecka
ställde 23 stycken
konstnärer ut
De fyra bygdegårdarna
Backaryd, Hallabro,
Belganet och Öljehult
ställde ut konst och bjöd
på musikunderhållning
med Johan Svedberg och
Manda Månsson.
Besökarna kunde se hur
det är att skulptera i lättbetong med Bengt Grahn
och se graffitimålning
med Henry Palmqvist.
Arrangörer för det hela var
Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och
Parker samt
Riksföreningen Våra
Gårdar.
Värd för utställningarna
var Kultur i byarna i samarbete med SV och
BlekingeBygdegårdsdistrikt.
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Nytt samarbete ska
bredda och sätta
fart på Musikforum
Musikforum vill bredda sin
verksamhet både gällande
nya musikgenrer och att
locka fler tjejer och lite
äldre personer till replokalerna. De har nu inlett
ett nytt samarbete med
oss på SV i Blekinge. Nu
hoppas föreningen att detta
samarbete ska sätta fart på
deras verksamhet.

Berättarfestivalen
inleddes med
Trollmors sagor
Det bjöds på teaterförställningar, poesi, vistolkningar
och bokbyten samt
berättelser under berättarfestivalen som ägde rum i
Ronneby och Olofström
under november månad i
år. Festivalen startade
förra året i Olofström .
Evenemanget är ett
SV-samarbete med Region
Blekinge, Olofström och
Ronneby Kommun

SVs Läs och
Resecirkel ute på
äventyr i den
Blekingska
”trädgården”

Fotograf: Jörgen Olsson

Det var 23 stycken förväntansfulla deltagare som
samlades vid Flaggenhuset
i Karlshamn för att få åka
på en ”hemlig tur” genom
Blekinge. Turen gav många
roliga upplevelser bl.a.
fick ”Läs och resgänget” se
Hjälmsa by med dess gamla
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Skicka in eller
maila till:
SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Drottninggatan 84
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60
E-mail:
carina.lindstrom@sv.se

Musik i Carlshamn
föreningen som
hörs!
Musik ska höras och
upplevas live konstaterar
medlemmarna i Musik
i Carlshamn, som är en
förening som värnar om att
själva musikupplevelsen
ska ske genom konserter
och festivaler. Musik i
Carlshamn startades 2006
och fick sitt nuvarande
föreningsnamn 2012. De
har 200 medlemmar och
håller numera till i SVs
lokaler i den gamla panncentralen i Karlshamn.

forts...
gärdesgårdar och bebyggelse från 1700-talet samt
Bräkne Hoby kyrka, där
de blev guidade av Aina
Svensson. Lunchen intogs
på Äggaboden i Gärestad.
Sista anhalten på turen
blev ett besök på Café
Continental med kaffe
och en citronellabakelse.
Mycket nöjda och glada
och framåt ”kvällskvisten”
var resenärerna åter
tillbaka i Karlshamn.

Övriga kontor:
SV Blekinge
Karlskrona:
Ronnebygatan 9
Tel: 0455-70 73 70
Ronneby:
Kungsgatan 9
Tel: 0457-752 90
Olofström:
Bredgatan 33
Tel: 0454-993 37
Sölvesborg:
Norra Bryggerigatan 1
Tel: 0456-122 00
Växel: 0771-210 400
E-mail: blekinge@sv.se

SVS Bokbindericirkel firar 20 år
Många Grattis, säger vi
på SV i Blekinge till vår
cirkelledare Jan Persson.
Jubileumet firades med
kaffe och en mycket god
”boktårta” gjord av Maria
Sjötång, som arbetar här på
SV i Blekinge.

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge

