Sprid vidare…

KRONBLADET November

2016

Anmäl dig nu på studs
Några platser kvar till vår

Mediautbildning
- Så kan du lättare få ut ditt budskap i media
- Lär dig hantera intervjusituationen

Utbildare: Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig, Uppvidinge kommun
Anna har också en bakgrund som journalist på Sveriges Radio i 15 år

När: Onsdag 16/11
Klockan: 18.00-20.00
Plats: Åseda Folkets Hus
Ring 0730-47 36 83 eller mejla: kronoberg@helasverige.se
Anmälan krävs då vi bjuder på gofika.
Arrangörer: Uppvidinge kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Kronoberg
och Hela Sverige ska leva, Kronoberg
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Ordförande har ordet!
Vintertid och nattfrost, däckbyte och mörker.
Kör med förnuftet och för alla som inte sitter i
bilen använd reflex!
Det har varit en hektisk tid med olika möten
och aktiviteter.
Kugghjulsgalan hölls på Residenset i Växjö den
25 oktober och här blev det klart vilka föreningar som nominerades och vilken som blev
årets vinnare:
Älghults IF blev 2016 års Landsbygdsförening!
På en hedrande delad 2:a plats kom Dädesjö
Sockenråd och Hallaryds Sockenråd!
Den 28 oktober var det dags för partnerskapsmöte med länsstyrelsen som redogjorde
för läget för de olika stöd som finns att söka.
Mest är det för företag och lantbruk då målen
är inriktade på t ex konkurrenskraft, hållbarhet och miljö. Störst chans att få bidrag till
olika projekt inom den ideella sektorn är de
stöd som administreras via länets
Leaderområdena Leader Linné Småland och
SydostLeader.
Den 2 november hade vi årets sista styrelsemöte där vi gjorde ett intressant studiebesök i
gamla Lanthandeln och Åkes Gym i Dädesjö,
som har Karlssons Grafiska AB och Dädesjö
Vävstuga som grannar!

Följ och gilla vår Facebook-sida, besök vår
hemsida och uppdatera regelbundet era
uppgifter i Kunskapsbanken så ni inte missar
någon viktig information!
Viktigt!!!
Inför kommande årsmöte vill jag redan nu
meddela att det finns lediga platser inom vår
organisation i Kronoberg. Både i styrelsen och
i valberedningen behöver vi eldsjälar som
brinner för landsbygden.
Hela Sverige ska leva är politiskt och religiöst
obundet och arbetar med att bilda opinion för
landsbygdens utveckling och dess befolkning.
Vi ser gärna att blivande ledamöter och
suppleanter är bosatta i kommunerna Lessebo
och Tingsryd då vi nästa år saknar någon som
kan representera där.
Är Du med i en byförening, ett sockenråd eller
samhällsförening och har möjlighet att engagera dig på ett djupare plan är du varmt välkommen. Du behöver inte vara politiskt aktiv
för att platsa in, tvärtemot kan det ibland vara
ett hinder istället för en fördel!
Det viktigaste är att Du brinner för
livet på landet!

Åsa Dahlström, Ordförande
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Inskickade Julaktiviteter ↓↓↓
Älmhults Kommun, Hallaryd, 26 november
I Hallaryd anordnas som brukligt en pysseldag för barnen lördagen
den 26 november, dagen före första advent.
Nytt i år är att den hålls i Hallarydsgården och med julljusresning i
flaggstången. Julpyssel för barnen och fågelmat till fåglarna kommer
att skapas och för den som vågar stanna kvar kommer
tomten kanske att dyka upp!
Förutom pyssel blir det adventsfika för både stora och små!
Det börjar kl. 14.00 och håller på till ca 17.00.
Alla hälsas varmt välkomna!
Arr: Hallaryds Sockenråd i samarbete med
Hallaryds Hembygdsförening

Tomten kommer till Lenhovda
redan i november 
Söndag den 20 november
Klockan 15.00 - 17.00
Kommer Tomten till
Lenhovda Hembygdsgård
Välkomna!
Lenhovda Hembygdsförening
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Klicka HÄR och hitta din Förening.
Har din förening fyllt i korrekta
kontaktuppgifter?
Har ni fyllt i Enkäten?

Har din Förening en Facebooksida, Instagramkonto?
Mejla kronoberg@helasverige.se
så länkar vi ihop oss 

#livslevandelandsbygd #medlemsförening
#helasverigeskalevakronoberg

Mejla gärna in vilka aktiviteter er förening har på gång.
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KugghjulsGalan 25 Oktober 2016
#kugghjulsgala2016
Vinnarna är korade, men kom ihåg att ni ALLA är vinnare egentligen.
Det är en svår uppgift att plocka ut just en enda ur varje kategori
I år invigde Tf. Landshövding Anders Flanking årets Kugghjulsgala
Detta gjorde Anders med glans. Vi passar på att hälsa Anders Flanking varmt välkommen till
vårt vackra Kronobergs län och önskar honom Lycka till!
Vinnarna i de olika kategorierna är:

Årets landsbygdsförening – Älghults IF
Föreningen driver Ekensvi IP med kiosk, simskola för barn och vuxna, tre marknader per år,
elljusspår, aktiv Facebook-sida, förutom fotboll även spinning, drill och innebandy samt viktig integration av nya svenskar genom fotbollslagen och simskolan mm.

Läs mer om vår Kugghjulsgala på hemsidan
Kopiera och klistra in länken som finns härunder
http://www.helasverige.se/kronoberg/kugghjulsgala/
Älghults IF representanter på
fotot ovan är
Ulrika och Claes Johansson
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