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Utbildningar  
Datum                    Tid              Plats                Utbildning 
 

Mån. 6 september     18:00-20:00              Föreningarnas Hus                         Digitala möten 
                                                                                  Ateljén                                            

Ons. 8 september       17:00-19:00                     Digitalt                             Rådgivning för blivande, nya och  
                                                                                                                                       etablerade föreningar 

Ons. 13 oktober         17:00-19:00              Föreningarnas Hus                Rådgivning för blivande, nya och  
                                                                                  Ateljén                                        etablerade föreningar 

Ons. 13 oktober         17:00-19:00              Föreningarnas Hus                          "Proffsig kommunikation" 
                                                                                  Ateljén 

Ons. 20 oktober        17:00-20:00              Föreningarnas Hus            Lär dig att filma samt redigera med din             
                                                                               Husets Café                                      mobil eller tablet 

Mån 8 november      18:00-21:00             Föreningarnas Hus                    Föreningskunskap grund del 1 av 4 
                                                                                                                               Meningen med föreningen 

Ons. 10 november     17:00-19:00            Föreningarnas Hus                 Rådgivning för blivande, nya och           
                                                                                                                                  etablerade föreningar                                         

Ons. 10 november     18:00-21:00           Föreningarnas Hus                Utbildning ordförande, sekreterare &       
                                                                                                                                           kassör del 1/3                                        

Mån. 15 november   18:00-21:00            Föreningarnas Hus             Föreningskunskap grund del 2 av 4 
                                                                                                                           Verksamhetsplanering och     
                                                                                                                            föreningens olika möten 

Ons. 17 november     18:00-21:00           Föreningarnas Hus                Utbildning ordförande, sekreterare &       
                                                                                                                                           kassör del 2/3                                        

Mån. 22 november    18:00-21:00          Föreningarnas Hus                    Föreningskunskap grund del 3 av 4 
                                                                                                                                                Ekonomi 

Ons. 24 november     18:00-21:00           Föreningarnas Hus                Utbildning ordförande, sekreterare &       
                                                                                                                                           kassör del 3/3                                        

Mån. 29 november    18:00-20:30          Föreningarnas Hus                Föreningskunskap grund del 4/4    
                                                                              Ateljén                                 Styrelsen ett lag, olika roller i                   
                                                                                                                        föreningen kommunensbidragsregler            

Mån. 6 december       18:00-21:00       Föreningarnas Hus                               Riktad utbildning 
                                                                                                                             Att genomföra ett årsmöte 

Ons. 8 december       17:00-19:00        Föreningarnas Hus                        Rådgivning för blivande, nya och    
                                                                                                                                    etablerade föreningar 
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Utbildningsbeskrivningar 
Digitalt möte – en introduktion 
Datum: Måndag 6 september kl. 18:00-20:00.  
Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus 
Kursledare: Peter Beijer  
 
Vi går igenom det mest grundläggande för att kunna delta i och bjuda in till ett digitalt möte. 
Vi använder programmet Zoom för detta men kommer också att ge en mycket kort inblick i 
programmen Teams och Google Meet. 
Inga förkunskaper eller erfarenhet av digitala möten krävs. Ta gärna med Din egen dator för 
eventuellt behov av hjälp med installation. 
 Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga 
betalar 250kr/förening.  
Anmälan via länken https://bit.ly/anmalan-digitaltmote-hosten2021, mejla 
anmalan@foreningarnashusorebro.se , eller ring 019-18 52 10 senast 2/9. 
Avanmälan: Vänligen meddela om du fått förhinder att deltaga. 
Funderingar? Kontakta Peter Beijer kassor@orebroforeningsrad.se eller 070- 307 12 27. 
OBS! 
Vi följer rådande restriktioner vilket innebär att endast 10 deltagare kan delta 
vid detta kurstillfälle. 
 

Proffsig kommunikation 
Datum: Onsdag 13 oktober kl. 17:00-19:00 
Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus 
 

Vi träffas i en mindre grupp och lär oss skapa proffsiga inbjudningar, affischer, flygblad, mallar för 

digitala inlägg mm. Vi kommer att använda ett digitalt gratisprogram kallat Canva. Dessutom pratar vi 

om hur vi väljer de bästa bilderna och skapar snyggt material med dessa, vilka kanaler som är bäst att 

använda i vilka sammanhang och resonerar kring hur vi når just vår målgrupp på bästa sätt. Kursen är 

grundläggande och kräver inga förkunskaper – medtag gärna egen dator.                                             

Från kl 16:30 finns möjlighet att avnjuta Afternoon tea tillsammans innan start. Pris 60 kr för 

kursdeltagare (ord.pris 70 kr) 
Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Anmälan via länken: 

http://bit.ly/Anmalan-proffsig-kommunikation-host2021 Eller via: 

anmalan@foreningarnashusorebro.se senast 8/10 – Begränsat antal platser Funderingar? Kontakta 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

 

 

https://bit.ly/anmalan-digitaltmote-hosten2021
mailto:anmalan@foreningarnashusorebro.se
mailto:kassor@orebroforeningsrad.se
http://bit.ly/Anmalan-proffsig-kommunikation-host2021
anmalan@foreningarnashusorebro.se%20
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
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Lär dig att filma samt redigera med din mobil eller tablet 
Datum: Onsdag 20 oktober kl. 17:00 – 20:00 
Plats: Husets Café                                                                              
Kursledare: Anders Jansson, verksam i Örebro Filmförening 
En grundläggande filmkurs där du använder din mobil eller  

tablet. Vi får tillfälle att filma med greenscreen samt lära oss 

om stop-motion. Från kl. 16.00 finns möjlighet att avnjuta 

Afternoon tea tillsammans innan start. Pris: 50 kr för medlemmar  

i Örebro Föreningsråd eller Örebro Filmförening (ord.pris 70 kr) 

 

 

Föreningskunskap: Hur man startar och får en förening att 
fungera 
Måndagar 8, 15, 22 & 29 november kl. 18:00-21:00 
Deltagare: Föreningens styrelse (hela styrelsen ska delta) 
Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen är fyra utbildningstillfällen. 
Den andra delen består av att föreningen får en fadder/mentor som kan handleda 
och stötta under det kommande verksamhetsåret. 

8 november - Meningen med föreningen - del 1  
                       Presentation med praktiska detaljer - syftet med utbildningen, stadgar       
                       (ta med föreningens stadgar), föreningens demokratiska form (hur är  
                       det – hur borde det vara i vår förening?), medlemmarna - det viktigaste  
                       vi har  
 

15 november - Verksamhetsplanering och föreningens olika möten - del 2 
Hur planerar man sin verksamhet? Möten  (årsmöte, styrelsemöten, 
medlemsmöten) 
 
22 november - Ekonomi - del 3  
Ekonomisk planering, ansvar och juridik, bokslut, skatter och deklaration 
 

                      29 november - Styrelsen ett lag, olika roller i föreningen, kommunens -     
                  bidragsregler - del 4                                                                                                                                                 
                      Styrelsen; ett lag som arbetar tillsammans 

Ordförande, sekreterare, kassör, revisor, valberedning 
Kommuns bidragsregler, samarbete med studieförbund m.m. 

Mellan utbildningskvällarna får ni en hemuppgift 
För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – 
Fritidsnämnden - krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen 
alla fyra kvällarna. 

                      Anmälan om deltagande görs till foreningsenheten@orebro.se. 

                      Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till                                                 

                      info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10   

                     Har du frågor, mejla till info@orebroforeningsrad.se. 

 

 

mailto:foreningsenheten@orebro.se
info@foreningarnashusorebro.se
info@orebroforeningsrad.se
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Utbildning; Ordförande, sekreterare och kassör 
Onsdagarna 10:e, 17:e och 24:e november kl. 18:00-21:00.  
Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus 
Kursledaren: Le-Roy Wentzel, Matz Rysjö och Peter Beijer 
 

Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att 

inledas med ett gemensamt pass och sedan får ordförande, kassör och sekreterare fördjupa 

sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.   

De gemensamma passen tar upp grundläggande om styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar kring 

stadgar, ekonomi, skatter, deklaration mm. 

Efter de inledande gemensamma passen väljer du vilken inriktning du deltar i: 

-Ordförande: Att bygga ett lag/styrelse, medskapande, ordföranden som ledare mm -  

-Sekreterare: Arbetsfördelning inom styrelsen, kallelse/föredragningslista, protokoll, 

verksamhetsberättelse, hantera handlingar mm -  

-Kassör: Ansvar och juridik inom föreningsekonomi, ekonomisk planering, bokföring, bokslut, 

skatter och deklaration. 

Önskvärt att fler deltagare från varje förening deltar eftersom vi av erfarenhet vet att det stärker 

arbetet i föreningsstyrelsen om flera har delat samma erfarenheter som de gemensamma 

kurstillfällena ger. 

Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar 

250kr/förening. Fika ingår. 

Anmälan via länken: https://bit.ly/ord-sek-kass-host-2021  eller mejla 

anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10. Ange i anmälan vilken inriktning Du 

önskar delta i. Anmälan senast 3 november. 

Avanmälan Anmälda föreningar/deltagare som uteblir debiteras med en avgift på 250kr. 

Funderingar? Kontakta:  info@orebroforeningsrad.se 

 

 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/ord-sek-kass-host-2021
mailto:anmalan@foreningarnashusorebro.se
file:///C:/Users/Peter/Downloads/info@orebroforeningsrad.se
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Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar 
Datum: Onsdagar 8 september, 13 oktober, 10 november,  
8 december kl. 17:00-19:00 
 

Rådgivning erbjuds inom områden som; Du väljer själv vilket eller vilka datum du vill deltaga. För dig 

som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa 

frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Område: 

Projekt, föreningsbidrag, marknadsföring, ekonomi digitala verktyg, starta förening, 

föreningsutveckling, lokalbokning, styrelsearbete, personalfrågor, stadgar, övrig finansiering. 

► Onsdag 8 september Digitalt via Zoom – Anmälan krävs för länk till Zoom: http://bit.ly/anmalan-

radgivning-host2021, i anmälan kryssar du i inom vilket/vilka områden du önskar rådgivning    

►Resten är drop-in i Föreningarnas  Hus  

Kostnad: Kostnadsfritt  

Vid frågor; kontakta ordforande@orebroforeningsrad.se 

 

 
Att genomföra ett årsmöte 
Datum: Måndag 6 december kl. 18:00-21:00.  
Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus 
Kursledaren: Le-Roy Wentzel, Peter Beijer och Helena Astvald  

 

 Inför årsmötet 

 Årsmöteshandlingar 

 Vi genomför ett årsmöte 

 Efter årsmötet 

Det är mycket att tänka på när föreningen ska genomföra sitt årsmöte.  

Välkommen till en utbildning där vi går igenom vad vi behöver tänka på när vi ska genomföra våra 

årsmöten. 

Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar 

250kr/förening. Fika ingår. 

Anmälan via länken https://bit.ly/anmalan-genomfora-arsmote-2021, mejla 

anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10. 

Föranmälan sker senast 29/11.  

Avanmälan sker till anmalan@foreningarnashusorebro.se. Anmälda föreningar/deltagare som uteblir 

debiteras med en avgift på 250kr. 

Funderingar? Kontakta ordförande Helena Astvald 072-311 50 09. 

 

http://bit.ly/anmalan-radgivning-host2021
http://bit.ly/anmalan-radgivning-host2021
ordforande@orebroforeningsrad.se
https://bit.ly/anmalan-genomfora-arsmote-2021
mailto:anmalan@foreningarnashusorebro.se
mailto:anmalan@foreningarnashusorebro.se
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Temakvällar / Övrigt 
 

Datum                    Tid          Plats                Aktivitet 
 

Fre.  8 oktober              14:00-16:00             Föreningarnas Hus                   Öppet Hus 

Tis. 19 oktober             18:00-20:00              Föreningarnas Hus                  Hållbar omstart 
                                                                              

Mån. 25 oktober          18:00-20:00             Föreningarnas Hus                  Vad ska vi göra 2022? 
 

Mån. 1 november        17:00-20:00             Föreningarnas Hus                 Fånga engagemanget 

Tis.  9 november          18:00-20:00             Föreningarnas Hus                 Framtidens engagemang 

Ons. 10 november      09:00-16:00              Föreningarnas Hus                 Fördjupningsdag om samverkan 

Lör. 11 december        12:00-15:00             Föreningarnas Hus                  Julpyssel med lunch 

 

►Fre. 8 oktober kl. 14:00-16:00   ”Öppet Hus” 

Örebro Föreningsråd fyller 80 år. Det vill vi fira med Öppet hus för hyresgäster i 

Föreningarnas hus, medlemsföreningar samt övriga inbjudna. Anmälan senast den 26 

september till sekreterare@orebroforeningsrad.se 

►Tis. 19 oktober kl. 18:00-20:00     ”Hållbar omstart” 
Coronapandemin har haft stora konsekvenser på vårt samhälle och inte minst för det civila 

samhällets organisationer. Pandemin har också visat hur viktigt ett starkt civilsamhälle är i en kris. För 

föreningar som tappat medlemmar, som inte kunnat utföra några aktiviteter, som förlorat intäkter, 

varit tvungna att säga upp lokaler, är rädda för att ungdomar inte skall hitta tillbaka till sin idrott - för 

att ge så många som möjligt chans att starta om igen med förnyad kraft. Välkommen att delta i 

samtalet! Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och representanter från det civila samhället i Örebro. 

Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-hallbar-omstart-host2021.  Arrangör: Samverkansrådet 

 

►Mån 25 oktober kl. 18:00-20:00   ”Vad ska vi göra 2022?” Verksamhetskonferens för 

medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd 

 Örebro Föreningsråd ges du möjlighet att vara med och påverka verksamhetens innehåll 

2022. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-verksamhetskonferens-host2021. 

sekreterare@orebroforeningsrad.se
https://bit.ly/Anmalan-hallbar-omstart-host2021
https://bit.ly/Anmalan-verksamhetskonferens-host2021
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Temakvällar / Övrigt forts. 
 

►Mån. 1 november kl. 17:00-20:00   ”Fånga engagemanget” 
Välkommen till en kväll med inspiration kring hur ni ökar engagemanget för och i er 
förening! 
Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för 
varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och 
mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas 
önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. 
Utbildningen kommer att följas upp med en workshop den 9/11 – med inspiration från 
kursen. 
Kursledare: Johan Dahlén Strömgren från Volontärbyrån. 
Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar 
250kr/förening. Enkel förtäring ingår 
Anmälan via länken: http://bit.ly/Anmalan-fanga-engagemanget-host2021, via: 
anmalan@foreningarnashusorebro.se , eller ring 019-18 52 10 senast 28/10. 
 
►Tis. 9 november  kl. 18:00-20:00   ”Framtidens engagemang” 
En workshop om att möta framtidens engagemang i din förening. Kvällen inspireras av 
föregående veckas workshop med Volontärbyrån. Du behöver inte ha deltagit vid den 
föregående för att få utbyte av denna. Vi fokuserar på hur er organisation kan matcha dagens 
och morgondagens ideella engagemang med organisationens syften och mål. Hur kan ni på bästa 

sätt tillvara och öka engagemanget hos befintliga och nya medlemmar? Anmälningslänk: 
https://bit.ly/Anmalan-framtidens-engagemang-host21. 
 

►Ons. 10 november kl. 09:00-16:00  ”Fördjupningsdag om samverkan”  

Örebro kommuns program för hållbar utveckling bygger på Agenda 2030. Agendans 17 mål består i 

sin tur av 169 delmål där vi kommit mer eller mindre långt i Sverige och i Örebro. Det finns 

fortfarande stora utmaningar och inom vissa områden är det bråttom. 

Under dagen kommer vi bjudas på inspirerande föredrag och arbeta i grupper utifrån några 
av dessa samhällsutmaningar. Vi kommer att arbeta med förutsättningar, former och att 
hitta metoder för förverkligande av samarbetet mellan det civila samhället och Örebro 
kommun för att möta dessa utmaningar tillsammans. Anmälningslänk: 
https://bit.ly/Anmalan-fordjupningsdag-host2021 
 
 
►Lör. 11 december kl. 12:00-15:00  ”Pyssel med lunch & fika” 
Välkommen på en pysselträff med god lunch, fika och trevligt sällskap. Målgrupp: Vuxna och 
äldre barn (i vuxens sällskap). Kostnad: 150 kronor/person inklusive lunch, fika och material.  
 Anmälan via länken: https://bit.ly/anmalan-pyssel-host-2021 

 

http://bit.ly/Anmalan-fanga-engagemanget-host2021
anmalan@foreningarnashusorebro.se%20
https://bit.ly/Anmalan-framtidens-engagemang-host21
:%20https:/bit.ly/Anmalan-fordjupningsdag-host2021
:%20https:/bit.ly/Anmalan-fordjupningsdag-host2021
https://bit.ly/anmalan-pyssel-host-2021


Sida 9 av 20 
 

 

Nätverk: Anställda 

 

Datum                    Tid          Plats                Aktivitet 
 

Tis. 31 augusti               11:30-12:30                 Digitalt                  Arbetsfrämjande insatser i det civila samhället                                                                                                                              

Tis. 26 oktober             08:30-10:00        Föreningarnas Hus      Frukost med Nätverket för anställda i det civila                    
                                                                                                             samhället - med fokus på en trygg arbetsmiljö 

 

 

► Tis. 31 augusti kl. 11:30-12:30  ”Arbetsfrämjande insatser i det civila samhället”                    
Nätverket för anställda i det civila samhället är ett öppet nätverk som vänder sig till dig som har en 

anställning av någon form inom föreningslivet. Du behöver inte ha deltagit vid de föregående 

träffarna för att få utbyte av detta tillfälle. Självklart går det bra att deltaga även för dig som är 

intresserad av ämnet oavsett du är anställd eller inte. 

Vi startar upp Nätverket för höstterminen genom att redogöra för hur vi har det i våra respektive 

verksamheter. Vi tar även del av information från gäster som berättar om hur det civila samhället kan 

bidra med arbetsfrämjande insatser, praktik etc.  

 Kostnad: Kostnadsfri. Anmälan via länken: http://bit.ly/Anmalan-natverk-anstallda-host21 Eller via: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se , ring 019-18 52 10 senast 26/8. Funderingar? Kontakta Tina Fingal 

Swens  tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

 

►Tis. 26 oktober kl. 08:30-10:00  ”Frukost med Nätverket för anställda i det civila 

samhället - med fokus på en trygg arbetsmiljö” 

Vi träffas och äter en frukost tillsammans och pratar om frågor som rör trygghet, arbetsmiljö och 

de specifika förutsättningar och utmaningar som gäller som anställd i en förening. Vi pratar även 

om vad det innebär att komma tillbaka till våra lokaler efter att vissa av oss arbetat hemifrån 

under pandemin. 

Frukost kostar 60 kr styck och betalas på plats via kort, kontant eller swish 

Anmälan senast 21/10 

Frågor: tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 
 

http://bit.ly/Anmalan-natverk-anstallda-host21
tina.fingal@orebroforeningsrad.se%20
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
mailto:tina.fingal@orebroforeningsrad.se
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Nätverk: Trygghetsfrämjande 
 

Datum                    Tid          Plats                Aktivitet 
 

Ons. 1 september         18:00-20:30                Digitalt                           Våld i nära relation: Hur samverkar vi  
                                                                                                                      för att stötta extra utsatta målgrupper? 
 

 

►Civilsamhällets nätverk för trygghetsfrämjande arbete är ett öppet 

nätverk och du behöver inte ha deltagit vid de föregående träffarna för att 

få utbyte av denna. 

Civilsamhällets trygghetsfrämjande nätverk bjuder in till en öppen träff för att prata mer om våld i 

nära relation och mäns våld mot kvinnor med extra fokus på ett antal målgrupper. 

Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan krävs för att erhålla länk till mötet. Anmälan via länk: 

http://bit.ly/Anmalan-trygghetsframjande-host2021. Anmälan och/eller frågor via epost: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se eller ring 019- 18 52 10. Föranmälan sker senast 30/8. 

 

 

Nätverk: Idéburna etniska föreningar 
 

Datum                    Tid          Plats                Aktivitet 
 

Tis. 12 oktober               18:00-20:30                 Föreningarnas Hus          Nätverksträff för idéburna  
                                                                                                                            etniska föreningar 

 

►Vi startar upp Nätverket för hösten genom att prata om våra föreningar, få information 

om kommunens bidragsöversyn, prata om samverkan och vilka frågor som är viktiga för våra 

föreningar just nu. 

Denna gång får vi besök av Jimmy Nordengren (C) – ansvarigt kommunalråd för 

civilsamhällesfrågorna, Thomas Eek från kultur- och fritidsförvaltningen på Örebro kommun, 

Anna Fogel – samordnare för det civila samhället på Örebro kommun samt föreningarna; 

Gemensam förening och Starka broar. 

Kostnad: Kostnadsfritt – vi bjuder på lättare förtäring. Anmälan: Senast 8/10, via länken: 

http://bit.ly/Anmalan-natverk-ideburna-host2021 eller via epost: 

anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10. Funderingar? Kontakta Helena Astvald 

på: ordforande@orebroforeningsrad.se 

http://bit.ly/Anmalan-trygghetsframjande-host2021
tina.fingal@orebroforeningsrad.se%20
http://bit.ly/Anmalan-natverk-ideburna-host2021
anmalan@foreningarnashusorebro.se%20
ordforande@orebroforeningsrad.se
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Nätverk: Landsbygdsföreningar 

Datum                    Tid          Plats                Aktivitet 
 

Ons. 27 oktober             18:00-20:30                Tegelhuset i                        Nätverksträff i Östernärke 
                                                                                Odensbacken 

 

►Varmt välkommen på en träff med Örebro Föreningsråds nätverk för  

föreningar på landsbygden i Örebro kommun. Du behöver inte ha  

deltagit vid de tidigare träffarna för att ha glädje av denna. Denna gång 

får vi besök av; politiker från landsbygdsnämnden och fritidsnämnden,  

Thomas Eek från kultur- och fritidsförvaltningen på Örebro kommun som berättar om 

översynen av kommunens föreningsbidrag samt Mikael Ekman från Landsbygdsenheten som 

redogör för den kommande organisationsförändringen i Örebro kommun. Anmälan: Senast 

22/10, via länken: https://bit.ly/Anmalan-natverk-osternarke-2021 eller via epost 

anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10. 

Funderingar? Kontakta Helena Astvald på: ordforande@orebroforeningsrad.se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                            Föreningarnas dag 
                En smak av det mångsidiga föreningslivet i Örebro  

Utställning, ”prova-på-aktiviteter”, scenframträdanden samt en fantastisk möjlighet att 

marknadsföra er förening 

När:  Lördag 18 september kl. 11:00-15:00        

Plats: Våghustorget 

https://bit.ly/Anmalan-natverk-osternarke-2021
https://foreningarnashusorebro.se/wp-admin/anmalan@foreningarnashusorebro.se
https://foreningarnashusorebro.se/wp-admin/ordforande@orebroforeningsrad.se
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Rundabordssamtal i Föreningarnas 

Hus/Zoom - Höst 2021 

Föreningslivet är en stark sammanhållande kraft som bidrar till gemenskap, glädje, stöd, 

delaktighet, folkhälsa, meningsfull fritid och mycket mer. För att presentera ett axplock av Örebros 

breda föreningsliv, kommer höstens rundabordssamtal varje torsdag att gästas av ett antal 

föreningar inom olika områden. De berättar bl.a. om sin verksamhet, vilka aktiviteter eller stöd de 

erbjuder, hur du kan bli medlem och ger dig möjlighet att ställa frågor. Ett perfekt tillfälle att äta 

en god soppa i trevligt sällskap och samtidigt ställa frågor om det som engagerar just dig! 

Tillfällena är helt kostnadsfria. För deltagande vid digitala träffar krävs anmälan med en e-postadress 

på vilken vi kan bjuda in dig att deltaga via Zoom. 
OBS! SÅ LÄNGE CORONA-RESTRIKTIONERNA KVARSTÅR SES VI DIGITALT VIA ZOOM 

 

►Datum: 2021-09-02 kl. 12:15 – Digitalt 

Thomas Eek från Fritidsförvaltningen – Redogör för översynen av föreningsbidragen 

Läs mer och anmäl: http://bit.ly/Anmalan-rundabords-fritid 

►Datum:2021-09-09 kl. 12:15 – Digitalt 

Örebro Föreningsråd 80 år – Följ med på en historisk resa 

Läs mer och anmäl: http://bit.ly/anmalan-rundabords-OFR80ar  

 

►Datum:2021-09-16 kl. 12:15 - Digitalt 

Tomas Wetterberg – Örebro Läns Mansmottagning 
Läs mer och anmäl: http://bit.ly/Rundabords-mansmottagningen-2021  

 

►Datum:2021-09-23 kl. 12:15 - Digitalt 

 ”Demokrati i vardagen” – Demokrativeckan i Örebro 

Läs mer och anmäl: http://bit.ly/Anmalan-rundabords-demokrativeckan  

 

►Datum:2021-09-30 kl. 12:15 – Digitalt 

 Gunhild Wallin (C), Ordförande Föreningsutskottet 
 Läs mer och anmäl: http://bit.ly/Anmalan-rundabords-Wallin-2021  

 

►Datum:2021-10-07 kl. 12:15 – Digitalt 

 Lär dig mer om Rädda Barnens verksamhet i Örebro 
Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

►Datum:2021-10-14 kl. 12:15 – Digitalt / Föreningarnas Hus 

Röda Korset Örebro – Hans Jonson, Lär dig mer om Röda korsets 

mentorsverksamhet för ensamkommande och för kvotflyktingar 
Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 
 

http://bit.ly/Anmalan-rundabords-fritid
http://bit.ly/anmalan-rundabords-OFR80ar
http://bit.ly/Rundabords-mansmottagningen-2021
:%20http:/bit.ly/Anmalan-rundabords-demokrativeckan
http://bit.ly/Anmalan-rundabords-Wallin-2021
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
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►Datum:2021-10-28 kl. 12:15 - Digitalt / Föreningarnas Hus 

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS)- Föreningen berättar 

om sitt arbete med att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa 

Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

►Datum:2021-11-04 kl. 12:15 - Digitalt / Föreningarnas Hus 

 Gemensam förening – Årets förening 2021 - Abdulkadir Hassan 

”Tillsammans gör vi skillnad” 
Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

►Datum:2021-11-11 kl. 12:15 - Digitalt / Föreningarnas Hus 

 Passion hela livet - för ett så innehållsrikt och friskt  

åldrande som möjligt, Margareta Röstlund 
Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

►Datum:2021-11-18 kl. 12:15 - Digitalt / Föreningarnas Hus 

Naturskyddsföreningen - Ett samtal om kärleken till naturen och  

Naturskyddsföreningens breda verksamhet, Hanna Sjöberg 

Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

►Datum:2021-11-25 kl. 12:15 – Digitalt / Föreningarnas Hus 

SeniorNet -  Seniorer är bäst på att lära seniorer använda digital teknik! – Lars 

Lind 
Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

►Datum:2021-12-02 kl. 12:15 - Digitalt / Föreningarnas Hus 

Lär dig mer om Parkinson Örebro län 
Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se 
 

►Datum:2021-12-09 kl. 12:15 - Digitalt / Föreningarnas Hus 

Nollvisionen mot hemlöshet – Carina Dahl och Anna Fogel 
Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se               

 

tina.fingal@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
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September   

Onsdag     1  Kycklingpaj med sallad och bröd Pris: 65:- 

Torsdag    2  Tomatsoppa med bröd, kaffe 
och liten kaka 

Rundabordssamtal: Thomas Eek- Örebro 
Kommun 

Tisdag      7  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, 
crème fraiche och rödlök 

Onsdag    8  Broccolipaj med sallad och bröd Pris: 65:- 

Torsdag    9 Grönsakssoppa med bröd, kaffe 
& liten kaka 

Rundabordssamtal: Örebro Föreningsråd 80 år 
– Följ med på en historisk resa 

Tisdag     14  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, 
crème fraiche och rödlök 

Onsdag   15 Tomat-och lökpaj med sallad och 
bröd 

Pris: 65:- 

Torsdag  16  Rotsakssoppa samt pannkakor 
och sylt, kaffe/te och liten go’bit 

Rundabordssamtal: Tomas Wetterberg – 
Örebro Läns Mansmottagning 

Tisdag     21  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, 
crème fraiche och rödlök 

Onsdag   22 Oliv-och fetaostpaj Pris: 65:- 

Torsdag  23  Blomkålssoppa, bröd och ost. 
Kaffe/te och liten go’bit 

Rundabordssamtal: ”Demokrati i vardagen” – 
Demokrativeckan i Örebro 

Tisdag     28  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, 
crème fraiche och rödlök 

Onsdag   29  
 

Afternoon Tea Från kl. 14.30 - 16.00. Pris:  60:- för 
medlemsföreningar (ord. Pris 70:-). 

Torsdag  30  Grönkålssoppa samt pannkakor. 
Kaffe/te och liten go’bit 

Rundabordssamtal: Gunhild Wallin (C), 
Ordförande Föreningsutskottet 
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Oktober   

Måndag   4  Kanelbullensdag Kaffe/te & kanelbulle för 30 kr 

Tisdag      5  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, crème 
fraiche och rödlök 

Onsdag    6 Wokpaj med sallad och bröd Pris: 65:- 

Onsdag    6 Libanesisk Lunch Mellan kl. 12:00-13:00. Pris: 65:- 

Onsdag    6  
 

Afternoon Tea Från kl. 14.30 - 16.00. Pris:  60:- för 
medlemsföreningar (ord. Pris 70:-). 

Torsdag   7  Champinjonsoppa med bröd  
och ost. Kaffe/te och liten 
go’bit 

Rundabordssamtal: Lär dig mer om Rädda Barnens 
verksamhet i Örebro 

Tisdag    12  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, crème 
fraiche och rödlök 

Onsdag  13 Tacopaj med sallad och bröd Pris: 65:- 

Onsdag  13  Afternoon Tea Lär dig göra enkla och proffsiga trycksaker kl. 17 - 
19. Pris: 60:- för kursdeltagare (ord. pris 70:-) 

Torsdag 14  Räkmackans dag Avnjut en god räksmörgås med handskalade räkor 
för 80:- 

Torsdag 14  Röd linssoppa med kokos 
och tomat samt pannkakor 

Rundabordssamtal: Lär dig mer om Röda korsets 
mentorsverksamhet för ensamkommande och för 
kvotflyktingar- Hans Jonson 

Tisdag   19 Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, crème 
fraiche och rödlök 

Onsdag 20 Västerbottenspaj med sallad 
och bröd 

Pris: 65:- 

Onsdag 20 Afternoon Tea 
 
 

Kurs: Hur du kan filma samt redigera med mobil och 
padda. I samarbete med Örebro Filmförening samt 
Afternoon Tea. Från kl. 17 - 20. För medlemmar i 
Örebro Filmförening eller Örebro Föreningsråd är 
priset: 35:- (ord pris. 70)  

Torsdag  21  Broccolisoppa samt bröd, ost 
och kaffe/te på maten 

 

Tisdag    26  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med räkor, crème 
fraiche och rödlök 

Onsdag  27  Kycklingpaj med sallad och 
bröd 

Pris: 65:- 

Torsdag 28  Tomatsoppa samt pannkakor Rundabordssamtal: Föreningen för Psykiatriskt 
Samarbete i Örebro län (FPS) berättar om sitt arbete 
med att stötta anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa 
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November   

Tisdag     2 Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med 
räkor, crème fraiche och rödlök 

Onsdag   3 Broccolipaj med sallad och bröd Pris: 65:- 

Onsdag   3 Libanesisk Lunch Mellan kl. 12:00-13:00. Pris: 65:- 

Onsdag   3  Afternoon Tea Kåseri av expolisen Göran 
Gunnarsson 
kl. 17 - 19 med Afternoon Tea. Pris: 
60:- för    medlemsföreningar (ord 
pris. 70:- ) 

Torsdag  4  Potatis– och purjolökssoppa samt bröd, 
kaffe och liten kaka 

Rundabordssamtal: Gemensam 
förening – Årets förening 2021 - 
Abdulkadir Hassan 

”Tillsammans gör vi skillnad” 

Tisdag     9  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med 
räkor, crème fraiche och rödlök 

Onsdag   10  Afternoon Tea Kl. 14:30-16:00. Pris: 70:- 

Torsdag   11  Champinjonsoppa med crème fraiche och 
pannkakor 

Rundabordssamtal: Passion hela 
livet - för ett så innehållsrikt och 
friskt åldrande som möjligt, 
Margareta Röstlund 

Torsdag   11  Chokladens dag Kom och mys med en kopp varm 
choklad med marshmallows för 30:- 

Tisdag     16  Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med 
räkor, crème fraiche och rödlök 

Onsdag   17 Tomat-och lökpaj med sallad och bröd Pris: 65:- 

Torsdag  18  Spenatsoppa med bröd, kaffe och en liten 
kaka 

Rundabordssamtal: 
Naturskyddsföreningen - Ett samtal 
om kärleken till naturen och  
Naturskyddsföreningens breda 
verksamhet, Hanna Sjöberg 

Måndag   22  Wienerbrödets dag Kaffe/te & wienderbröd för 20:- 

Tisdag      23 Våffelcafé Välj mellan den klassiska eller med 
räkor, crème fraiche och rödlök 

Onsdag    24  Grönsakspaj med bröd och sallad  Pris: 65:- 

Torsdag   25  Blomkålssoppa samt pannkakor, kaffe och 
en liten kaka 

Rundabordssamtal: SeniorNet -  
Seniorer är bäst på att lära seniorer 
använda digital teknik! – Lars Lind 
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December   

Onsdag   1 Wokpaj med bröd och sallad Pris: 65:- 

Onsdag   1  Glöggens dag Checka in på Husets Café på 
Facebook och vi bjuder på 
Glögg. Det finns även nybakad 
mjuk pepparkaka för 10 kr 

Onsdag    1 Libanesisk Lunch Mellan kl. 12:00-13:00. Pris: 65:- 

Torsdag   2  Morotssoppa och bröd, kaffe och en liten kaka Rundabordssamtal: Lär dig mer 
om Parkinson Örebro län 

Onsdag   8 Tacopaj med bröd och sallad Pris: 65:- 

Torsdag   9  Pepparkakans dag  

Torsdag   9  Tomatsoppa med ris och fetaost samt 
pannkakor 

Rundabordssamtal: Nollvisionen 
mot hemlöshet – Carina Dahl 
och Anna Fogel 

Lördag 11 Pyssel med lunch & fika Kl. 12:00-15:00. Pris: 150:- 
Målgrupp: Vuxna & äldre barn 

Onsdag   15 Västerbottenspaj med bröd och sallad Pris: 65:- 

Torsdag   16  Jullunch-anmäl senast den 10/12 till 
cafe@foreningarnashusorebro.se 

Välkommen att ta del av en god 
jullunch från både det svenska 
och det libanesiska köket! 

Onsdag    22 Skink-och purjolökspaj med bröd och sallad Pris: 65:- 

 

 

 

 

 

                                  Våffelcafé 

Tisdagar                10:00-13:00                från 30:-      

                              Hemlagad paj 

Onsdagar             från kl.12:00               Pris: 65:- 

Soppluncher 

Torsdagar             12:00-13.00                Pris: 65:- 

 

                                               

 

cafe@foreningarnashusorebro.se
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           cafe@foreningarnashusorebro.se 

070-798 64 74 

                        husetscafeorebro 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Sortiment i Husets Café 
Lunch 
Hemlagad paj    från 65:- 
Bakad potatis med skagenröra, kycklingröra el. grönsaksröra     60:- 
Lasagne samt vegetarisk lasagne          70:- 
Pirog            40:- 
Toast m. surdegsbröd           40:- 
Panpizza            30:-   
Wrap            50:- 

Sallader                             från 65:-  

  

Beställning 
Konferenspaket 
Heldag: kolsyrat vatten, frukt, lunch samt eftermiddagsfika 200:-/person 
Halvdag: för– eller eftermiddagsfika samt kolsyrat vatten och frukt 90:-/person 

 
Smörgåstårta 
Fyllningar:  
1. Skinka och räkor                                                                  2. Krämig kycklingröra med eller utan curry 
3. Leverpastej                                                                           4. Soltorkade tomater, oliver samt färskost 
                                                      Pris: 80:-/person 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:cafe@foreningarnashusorebro.se
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”Det civila samhället 

fördjupar demokratin! 

Dess stora bredd i 

intressen och 

inriktningar erbjuder 

många vägar till 

engagemang som är av 

avgörande värde för 

samhällsutvecklingen.” 

Överenskommelsen på https://www.orebro.se/civilsamhället 

Föreningarnas Hus är en 

arena för ideellt 

utvecklingsarbete, en 

central mötesplats för 

delaktighet, samverkan och 

utveckling för det civila 

samhället i Örebro. 

Verksamheten finns på 

Slottsgatan 13 sedan våren 

2014 och drivs av Örebro 

Föreningsråd. 

 

 

 

Föreningarnas Hus är en mötesplats 

där alla människor kan mötas, 

inspireras och lära av varandra. 

Människors engagemang är en 

viktig kraft i utvecklingen av 

framtidens Örebro. Föreningarna 

känner lust och vilja att samarbeta. 

Våra olikheter ger glädje och 

inspiration att utvecklas 

tillsammans. 

Vad är Örebro Föreningsråd? 
Örebro Föreningsråd (ÖFR) är en paraplyorganisation för samtliga demokratiska föreningar 
som har verksamhet i Örebro kommun. Föreningsrådet hade 227 medlemsföreningar vid 
utgången av år 2020. Medlemmarnas verksamheter finns inom bland annat idéburna 
föreningar, kulturella föreningar, sociala föreningar invandrarföreningar, 
hembygdsföreningar, trossamfund, samt idrottsföreningar.  
Föreningsrådet stöttar och driver föreningarnas frågor direkt mot tjänstepersoner och 
ledande politiker i kommunen. 
Föreningsrådet arbetar enligt andan i Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det 

civila samhället och kommunen. Läs mer om detta på Örebro kommuns hemsida  
https://www.orebro.se/civilsamhället 

Från och med 1 april 2015 ansvarar Örebro Föreningsråd för driften av Föreningarnas Hus. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-samhallet.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-samhallet.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/delaktighet--inflytande/samverkan-med-det-civila-samhallet.html
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Vi finns även på 

Kontakt & öppettider 

 
Örebro Föreningsråd 

E-post: info@orebroforeningsrad.se 

Helena Astvald (ordförande), 072-311 50 09, ordforande@orebroforeningsrad.se 

Peter Beijer (kassör), 070-307 12 27, kassor@orebroforeningsrad.se 

 

Verksamhetutvecklare  

Tina Fingal Swens, 070- 306 12 34 

E-post: tina.fingal@orebroforeningsrad.se 

 

 

Expedition i Föreningarnas Hus 

Telefon: 019-18 52 10 

Adress: Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro 

E-post: info@foreningarnashusorebro.se 

 

Husets Café i Föreningarnas Hus 

Telefon: 070-798 64 74 

E-post: cafe@foreningarnashusorebro.se 

 

Öppettider hittar ni på  orebroforeningsrad.se 

                           

                                                                         Läs mer: 

                                                        www.orebroforeningsrad.se 

                                                        www.foreningarnashusorebro.se 

 

mailto:info@orebroforeningsrad.se
ordforande@orebroforeningsrad.se
kassor@orebroforeningsrad.se
tina.fingal@orebroforeningsrad.se
mailto:info@foreningarnashusorebro.se
mailto:cafe@foreningarnashusorebro.se
https://orebroforeningsrad.se/
http://www.orebroforeningsrad.se/
http://www.foreningarnashusorebro.se/
https://sv-se.facebook.com/%C3%96rebro-F%C3%B6reningsr%C3%A5d-382183558564655/
https://www.instagram.com/orebroforeningsrad/

