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Mari Hagborg Lorentzon - ny fritidschef
Nu är det snart dags för jul och nyår! Som så många andra brukar jag 
tänka tillbaka och summera året som gått. En av mina stora händelser 
under 2016 är att jag börjat arbeta i Varbergs kommun. Sedan jag 
började strax före sommaren har jag hunnit träffa flera föreningar och 
under 2017 ser jag fram emot att träffa ännu fler för att lära känna er 
och er verksamhet. Ni ute i föreningarna gör ett fantastiskt arbete på 
olika sätt ute i era respektive verksamheter. Dialogen mellan oss inom 
kultur-och fritidsförvaltningen och er ute i föreningsverksamheten är 
väldigt viktig och jag ser fram emot att träffas under året som kommer. 
Men tills vi ses så önskar jag er alla en riktigt God Jul! /Mvh Mari 

God Jul 
och 
Gott Nytt År!
önskas alla
föreningar 

 

Kultur- och fritids-
stipendier 2017
Varbergs kommun 
delar årligen 
ut kultur- och 
fritidsstipendier. 
Förslag till stipendiat kan 
göras av enskilda eller av 
sammanslutningar. Sista dag för 
ansökan är 21 mars 2017. Läs mer 
på vår webbplats

Firar din förening ett jubileum 
nästa år?
Då har ni chansen att ansöka 
om att få ert emblem i 2017 års 
kaktusplantering, en tradition 
i Varberg sedan 1940-talet. 
Ansök via vår e-tjänst senast 31 
december 2016.

I Föreningsnytt kan du läsa om nyheter och få viktig föreningsinformation från kultur- och 
fritidsförvaltningen i Varbergs kommun.

Föreningsnytt utkommer med ca 4 nummer per år och kommer att skickas via mejl till alla föreningar. Från 
och med nästa år kommer det också att finnas på vår webbsida: www.varberg.se

Kom gärna med tips och ideér om vad du vill läsa om här. 

Tack för att du läser Föreningsnytt och sprid det gärna vidare till fler i din förening.

Nr 1, december - 2016

http://www.varberg.se/upplevagora/foreningsliv/bidragstodochstipendier/kulturochfritidsstipendier.4.ee64eb5141ef52e65e1e09.html
http://www.varberg.se/upplevagora/foreningsliv/bidragstodochstipendier/kulturochfritidsstipendier.4.ee64eb5141ef52e65e1e09.html
https://service.varberg.se/KAKT
http://www.varberg.se
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Kontaktperson 
Föreningsutvecklare Nina Brunhage
nina.brunhage@varberg.se

Adress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg, 
Besöksadress: Norrgatan 25

Webbplats
www.varberg.se

Kulturhuset firar 5 år med stort kalas
Det kommer att bjudas på allt från eldshow till zombiteckningar, en 5 
meter lång tårta och författarfrukost med Ebba Witt Brattström. Det 
blir dessutom danceoki och en klassisk konsert med sopranen från 
Varberg, Karin Dahlberg och pianisten Ingrid Emanuelsson.

Tid: Lördag den 14 januari klockan 10-18

Plats: Kulturhuset Komedianten och utanför huset i Vinterloungen

Det är fri entré hela dagen. Läs mer på Komediantens webbplats                                     
www.kulturhusetkomedianten.se

Program för firandet hittar du här

Arrangera en sportlovsaktivitet
Nu börjar det bli dags att fundera över sportlovet 2017. Passa på 
att visa upp er verksamhet för nya människor. Ni kan exempelvis 
arrangera en prova-på-aktivitet, ett läger eller ett öppet hus. 

Kultur- och fritidsförvaltningen sammanställer hela lovprogrammet 
på www.varberg.se/lov. Vi gör också en rad marknadsföringsinsatser, 
bland annat genom pressmeddelanden, annonser på sociala medier, 
genom utskick direkt till elever och med affischering. 

Varje förening ansvarar själv för att registrera sin aktivitet i Visit 
Varbergs evenemangskalender senast den 27 januari. Tänk på att 
använda ordet ”sportlov” i rubriken. 

Sportlovet är vecka 8, vi tjuvstartar med aktiviteter redan fredagen 
innan lovet. År 2017 infaller lovet 17-26 februari. 

Vid frågor, kontakta kommunikatör Emelie Danielsson:                  
emelie.danielsson@varberg.se
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