
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

NY VERKSAMHET!!

BESÖK VÅR HEMSIDA:
WWW.BIRKAGÅRDENFOLKETSHUS.SE

BARNTEATER

Ett samarbete med Hand Till Hand,
Korpen och Jönköpings Kommun
med stöd av NBV.

BIRKAGÅRDENS FOLKETS HUSBIRKAGARDENS_FOLKETSHUS

FÖR ATT SE ALL VÅR VERKSAMHET
BESÖK VÅR HEMSIDA

ÅRSMÖTE

Den 20-21a januari var vi i
Trollhättan och fick ta del av
Folkets Hus och Parkers
kulturutbud för 2023. 

Vi lämnar de två dagarna
med en massa inspiration
och kollar över nya
bokningar och tipsar om att
hålla uppsikt framöver på
våra kanaler.. inte minst till
sommaren när vi hoppas
bjuda in barnen till skratt
och sångfest. 

Snart finns det en mamma-
barn-grupp inne på
Birkagården. En grupp dit
mammor med sina barn är
välkomna. Ett betydelsefullt
tillfälle för mammor att
träffas och kunna samtala
om olika ämnen som känns
aktuella.

Med start den 20/2 kl. 16
och sedan varje måndag
under våren.

TRIVSELVANDRA

kl. 19 på fredagar kan
man gå med oss 
och andra
aktörer/föreningar 
och trivselvandra 
på området
- Ingen föranmälan
krävs!

Vi möts utanför Birka
Fritidsgård 

Den 16e mars är det dags
för årsmöte och alla som är
medlemmar kommer snart
få en kallelse. Är du inte
medlem? Bli medlem idag
och var med och påverka
på årsmötet  :)



Nyhetsbrev 2023Februari

Viss verksamhet tog lite vinter ledigt men
nu är de tillbaka!

MÅNDAGAR
kl. 13:30-15:30 
Stick/Hantverks-café 
- OBS ta med eget material & egna stickor

MÅNDAGAR
kl. 18-21
Birka Filmklubb (udda veckor)
– En filmklubb där medlemmarna
bestämmer innehållet

ONSDAGAR
kl. 16:30-18
Språkcafé med ABF
- För dig som vill träna på det svenska
språket samt lära dig mer om hur det
svenska samhället fungerar

ONSDAGAR
kl. 17-19
Kreativa hörnan (udda veckor)
- Skapa i textil. 
OBS ta med egen ide, eget material & textil

FREDAGAR
kl 17-18
Laget 
- Träning för tjejer av tjejer på Österängens
gymnastiksal

VERKSAMHET
SOM ÄR
TILLBAKA

I samarbete med Hand Till Hand, Korpen, Svenska
Motionsidrottsförbundet, Jönköpings Kommun, ABF och NBV.


