
Nyhetsbrev

Birkagårdens Folkets Hus är en förening
och en medborgardriven mötesplats med
bas på Österängen i Jönköping. Föreningen
bildades i juni 2018 ur ett längre arbete
med att samordna de samlingslokaler som
finns i Österängens centrumbebyggelse.
Föreningen strävar efter att driva och
utveckla lokalerna och föreningen för att
skapa en medborgardriven mötesplats som
kommer att vara till nytta för lokalsamhället
och hela staden.

Vi öppnade åter lokalerna i april 2022 efter
en större renovering och nu är
verksamheten i full gång. 
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VERKSAMHET I
SPOTLIGHT

PROJEKT FRUKOST:
ETT PROJEKT
GÄLLANDE
FRUKOSTVANOR PÅ
ÖSTERÄNGSSKOLAN
SOM STARTADE DEN 14E
NOV OCH SOM
FORTSÄTTER UNDER
VÅREN.

BESÖK VÅR HEMSIDA:
WWW.BIRKAGÅRDENFOLKETSHUS.SE

EN MUSIKFESTIVAL:
WORLD FOLK ORIENT

Ett samarbete med Bilda,
Hyresgästföreningen, ABF,
Svenska Kyrkan Jönköping och
Jönköpings Kommun.

Ett samarbete mellan
kommunanställda från
Fältgruppen, Ung Fritid,
Föräldrastöd, Lärare från
Österängsskolan och civilsamhället
i form av Rädda Barnen och
Birkagårdens Folkets Hus.

BIRKAGÅRDENS FOLKETS HUSBIRKAGARDENS_FOLKETSHUS

FÖR ATT SE ALL VÅR VERKSAMHET
BESÖK VÅR HEMSIDA

KULTURDAGARNA

.

Drop in den 14 & 15e januari
på Birkagården när
musikfestivalen World Folk
Orient anordnas på
Österängen för den första
gången. Det bjuds på
livemusik, dans, tapas och
föreläsningar.

Barnaktiviteter finns på
plats.

Lör & Sön 14e & 15e jan
kl. 14-20

Projekt Frukost innebär att
barnen på Österängsskolan
erbjuds frukost varje
morgon.

Projekt Frukost kom till då vi
ville skapa förutsättningar
för barnen på Österängen
att starta dagen på bästa
sätt – med mat i magen.

I januari åker personal på
en konferens som heter
Kulturdagarana och som
anordnas av Folkets Hus
och Parker Riks. 

Vi kommer få ta del av den
kulturkatalog som gäller för
2023 och komma hem med
nya events som är riktade
till just dig! 

Så håll utkick på vår
hemsida & våra sociala
media kanaler.
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Tack till alla medlemmar, besökare och
samarbetspartners för ett fantastiskt 2022.
Efter renovering och längre uppehåll stod vi
åter med dörrarna öppna i april 2022 och
tack vare er alla kan vi blicka tillbaka på
året med lycka och stolthet.

Men vad hände 2022?

För första gången anställde föreningen
själva personal. Vi började med att anställa
en koordinator på heltid för att sedan utöka
med projektledare och
bokningsadministratör på ytterligare totala
70%. 

Vi utökade verksamheten och har
exempelvis förutom invigning haft
kvinnofest, teater och filmfestival och
arbetat med valet. Vi har även nu senast i
december startat ett ungdomsråd med 8
drivna ungdomar. 
Vi har haft studiecirklar med olika
studieförbund och samverkat med flera
parter på området för att bland annat
kunna möjliggöra att barnen på
Österängsskolan får frukost serverat på
morgonen. 

Vi fick även äran att ta emot ett pris av
Pingstkyrkan i Jönköping som vardags-
hjältar, ett pris som vi vill tillägna hela
Österängen.

Nu går vi in i det nya året med stor längtan
och nyfikenhet.

Vi ses i det nya året! :)

EN
ÅTERBLICK


