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Nyhetsbrev

December 2021

Hej!
Så här i december är det dags att knyta ihop säcken
och avrunda året som gått. Det känns viktigt att
reflektera, ställa samman och göra bokslut för att se
tillbaka på allt som hänt. Tack alla ni som läst våra
nyhetsbrev under året. Tack alla ni som bidragit till och
deltagit till att skapa Generationsmöten.

Utomhusaktiviteter
Vi tog oss ann pandemiåret 2021 genom att försöka
skapa förutsättningar att mötas i nya former utomhus,
inom olika teman. Vi har bjudit på Skogsbad, Landart,
Dansleden och After work med film. I samband med
träffarna har vi med hjälp av en filmare fått till fyra
härliga inspirationsfilmer som du kan se här:
Film, broschyrer och material

Tillsammansfestivalen
Vi har också knutit an till att Göteborg i år fyller 400 år,
genom att bjuda på en helt ny Tillsammansfestival.
Den blev allt vad vi önskade och lite till, så nu ser vi
fram emot en växande festival 2022. Vi är glada att
vara en aktör och del av Göteborg & Co:s
jubileumsprocess. Se filmen här:
Tillsammansfestivalen
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God jul
och
gott
nytt år!
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Höstsalongen
Initiativet till Höstsalongen, vars bilder hänger hela
december ut på Stadsbiblioteket Götaplatsen, togs
av en medborgare som i sin tur ville inspirera
stadens övriga medborgare att fånga hösten på bild.
Vi fick in enastående bilder och juryn hade ett
omfattande arbete att välja ut de 12 bilder som det
fanns plats för.

Föreläsningar
Med utgång ifrån våra minnen av platser, hus och
människor har vi bjudit in till ett par föreläsningar,
vilka hölls i Trappscenen på Stadsbiblioteket
Götaplatsen. Först ut var Eva Martinsson som
berättade om sin debutroman Alma- en
kvinnohistoria, en lysande historia om demokratins
framväxt och kvinnors ökade rättigheter under 1900talets Sverige. Håkan Wettre berättade varmt och
hjärtligt om sina relationer till platser, hus och
människor han mött med utgångspunkt ur sin bok
Hus och människor. Du kan se föreläsningen här:
Håkan Wettre om Hus och människor

Pratbänkar
I september invigde vi Pratbänkarna i Centrum. Ett
tjugotal unika gula bänkar har placeras ut på
omtyckta platser i Göteborg. De ska uppmuntra till
att inleda samtal med en bänkgranne. På
bänkryggen finns några frågor som man kan ta stöd
av. Förhoppningen är att pratbänkarna kan bidra till
fler spontana möten och samtal mellan göteborgare,
som inte känner varandra än. Har du lagt märke till
dem? Har du satt dig ner? Har du inlett ett
samtal? Se filmen om Pratbänkar här:
Pratbänkar i Centrum
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Våra mediekanaler
Instagram
Generationsmöten i Göteborg
instagram.com/generationsmotenigoteborg
Facebook
Generationsmöten i Göteborg
facebook.com/generationsmoten
Enhetssida på goteborg.se
goteborg.se/generationsmoten
Podda
Är du sugen på att berätta något som berör dig.
Vi har en poddutrustning som går att låna.
Resultatet läggs upp på vår hemsida och
våra sociala medier.

God jul och gott nytt år!
Drude och Lotta

