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VI TIPSAR OM

Hitta Ut
Leta checkpoints och 

upptäck din närmiljö med 

kartan/appen Hitta Ut!

Ta med kartan på promenaden, 

cykelturen eller löprundan så 

aktiverar du både kropp och 

knopp och kanske upptäcker 

några nya platser. Vid varje 

checkpoint finns en kod som du 

kan registrera på ditt konto, 

med chans att vinna fina priser. 

Alla kan delta utifrån sina 

förutsättningar, dygnet runt 

under säsongen som vanligtvis 

sträcker sig från maj till 

oktober. Hittaut finns även som 

friskvårdsprojekt för företag och 

skolor.

Läs mer: 

https://www.orientering.se/prov

apaaktiviteter/hittaut/

Hej!
April bjöd oss på längtan efter vår och värme. I samband 

med förra nyhetsbrevet presenterade månades 

fototema, vårtecken, fick vi in en hel del härliga bilder. 

För att uppmuntra till mer rörelse och utomhusaktiviteter 

lovade vi att lotta ut ett par gåstavar till en av 

fotograferna. Lotten drogs på Monica Wennblom. 

Grattis!

På gång med Generationsmöten

Conference Creative ageing 2019-2022

Generationsmöten i centrum är inbjudna av staden Göteborgs 

Kulturförvaltning att medverka i den europeiska konferensen 

”Creative Ageing”.

Göteborgs Stad är medlem i Eurocities ett forum som består 

av ca 70 kulturförvaltningar i Europa som träffas ett par 

gånger om året. Syftet är att utveckla strategier och metoder 

för att arbeta mer inkluderande med kultur, utifrån  

utmaningen med en växande äldre befolkning. 

Generationsmöten i centrum får nu i detta internationella 

nätverks forum chansen att lyfta fram betydelsen av ett ha 

allåldersperspektiv i kulturen, oavsett ålder skall du kunna 

tillgå, ta del av, delta i och känna dig välkommen i stadens 

kulturförmedlingar och kulturutbud.  Vi vill uppmuntra till 

möten på lika villkor där det gemensamma intresset förenar 

och åldern inte har någon betydelse.

Ett gott exempel är föreningen Generationsteatern, som 

medverkar med ett filminslag under konferensen, där 

representanter från ensemblen intervjuas och klipp visas från 

föreställningen ”Kvindom mod och morska kvinns”. 

Föreningen Generationsteatern är en samverkanspartner till 

Generationsmöten i centrum och är du nyfiken på dem och vill 

veta mer så hittar du information om dem på vår enhetssida, 

filmen från konferensen kommer att läggas ut där längre fram.

Konferensen hålls av Kulturförvaltningen den 19-20 maj i 

Göteborg, den är inte öppen för allmänheten och genomförs 

digitalt.



Var med och fira när Göteborg 

fyller 400 år den 4 juni 2021

Se direktsändningen av kalasfirandet under 

eftermiddagen och fira där du är! Det blir festligt, 

folkligt, högtidligt, göteborgskt och coronasäkert. 

Nu kan du också börja planera för hur du och din 

verksamhet blir en del av firandet. 

Här hittar du det digitala jubileumspaketet 

https://www.goteborg2021.com/fira-dar-du-ar/

Använd jubileumspaketet, eller delar av det, och 

planera ett firande för dig, dina vänner, familj eller din 

verksamhet. 

Fira där du eller ni är, med jubileumsdans, jubileumslåt, 

teckenspråk, tutande och hurrarop, Göteborgsbakelse, 

Instagramfilter, vimplar, flaggor och historiska filmer om 

vår stad.

För mer information om planerna för 4 juni 2021 och om 

vägen fram till det stora jubileumsprogrammet 2023, se 

gärna Jubileumsmötet för alla intressenter som sändes 

22 april https://vimeo.com/534832719/2e72985b35

Allt om Göteborgs 400-årsjubileum hittar du på 

www.goteborg2021.com

https://www.goteborg2021.com/fira-dar-du-ar/
https://vimeo.com/534832719/2e72985b35
http://www.goteborg2021.com/


Mitt Göteborg
Var med och fira Göteborg 400 
år

Generationsmöten vill fira att Göteborgarnas 

Göteborg fyller 400 år den 4 juni 2021.

Fotografera det som symboliserar ditt Göteborg. 

En plats, en sak, en känsla, en historia, ett minne. 

Tillsammans får vi ihop en minnesbank med 

berättelser som många kan få ta del av nu och 

framöver.

Skicka in din bild tillsammans med en kort 

beskrivning av vad du vill förmedla, senast den 1 juni. 

Din bild blir en del av vårt firande i våra social medier 

på självaste födelsedagen 4 juni. 

Därefter sparar vi din bild och hoppas kunna visa upp 

den i en utställning längre fram. 

Bilder skickas in till:

generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se

OBS! Glöm inte skriva ditt namn och en kort 

beskrivning av och om din bild.

Självklart äger du rätten till din bild och kan när som 

helst välja ta bort den. 

Foto: Peter Kvarnström 

Göteborg & Co
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Välkommen att prova

på Landart

Lördag 15 maj kl 11-13

Samling vid Gräfsnäsgården

Land Art är en konstföreteelse med bredd. 

Konstverk placeras inte i landskapet - utan 

landskapet är utgångspunkten för deras 

skapelse. Konstverken skapas ute i 

naturen utifrån naturliga material så som 

jord, stenar, sand, grenar, stockar, 

blommor, blad och vatten. Det är konst 

man lämnar kvar, man släpper taget, låter 

konsten vara kvar så att en främling kan 

finna den – likt en skatt. Britta Kleberg, är

etablerad konstnär i Göteborg, vägleder

deltagarna i denna workshop, med fokus 

på att tillvarata och skapa 

Landart tillsammans. 

Skogsbad 9 maj Guldhedsdalen-

FULLBOKAD

Vi har tidigare presenterat ett samarbete 

med Sense in nature som ger Skogsbad

vid tre tillfällen under året. Nästa tillfälle 

den 9 maj är redan fullbokad. 

Vi återkommer om nästa tillfälle i 

kommande nyhetsbrev.

Vill du delta? 

Häng på och gör 

generationsmöten tillsammans 

med oss!

Begränsat antal platser för att 

säkerställa din säkerhet. 

Workshop med Landart är gratis 

men anmälan krävs, maila till:

generationsmoten@socialcentrum.

goteborg.se

Läs mer om Britta 

Klebergs konstnärsskap:
www.brittareser.blogspot.com

Samling vid Gräfsnäsgården i 

Slottskogen

Exempel på Landart

mailto:generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se
http://www.brittareser.blogspot.com/


Våra mediekanaler

Instagram

Generationsmöten i Göteborg 

instagram.com/generationsmotenigoteborg

Facebook

Generationsmöten i Göteborg 

facebook.com/generationsmoten

Enhetssida på goteborg.se

goteborg.se/generationsmoten

Om dataskyddsförordningen

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med 

bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. 

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad

Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som 

ansvarar för hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de 

har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och 

korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, 

också kallad GDPR.

Allt gott! 
Drude och Lotta

https://www.instagram.com/generationsmotenigoteborg/
https://www.facebook.com/generationsmoten
goteborg.se/generationsmoten

