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            Vill du ha fler & snabbare nyheter?  Klicka in dig på vår hemsida   

 

 

 

 
 

Hallaryd förnyar sig! 

I höst tar Hallaryd steget in i cyberspace på riktigt 

genom en studiecirkel i hur man använder en 

hemsida för att nå ut med föreningarnas information 

och för att marknadsföra Hallaryd och dess 

fantastiska bygd som den är… 

Läs mer klicka på länken här 

 

 

 

 

 

Inspirera Flera… 

Har ni kreativa och positiva möten i ert 

sockenråd, i jaktlaget, idrottsföreningen 

eller i er hembygdsförening? Om du 

tycker det finns utvecklingsmöjligheter 

passar denna kurskväll för er. Ta med 

flera från föreningen så att ni kan lära 

tillsammans!  

* Samarbete - en förutsättning för 

   bra resultat.  

   Olikheter - Irritation eller tillgång. 

   Tolkningar och "Ömma tår".  

* Kommunikation  
   Grundregler för bra kommunikation.  

   Vad händer med vår kommunikation  

under press? 

   Lösningsinriktad kommunikation.  

* Förutsättningar för bra möten  

* Hur skapar vi förutsättningar för 

mötesdelaktighet?  

   Hur undviker vi mötesröra och oändliga 

diskussioner?  

Tider och platser: 

Onsdagen den 29 januari 2014 

kl. 18.00-21.00 

Villa Vik hotell och konferens, Växjö.  

Anmäl dig klicka här 

Torsdagen den 30 januari 2014 

kl. 18.00-21.00 

Kommunhuset, Älmhult  

Anmäl dig klicka här 

Föreläsare är Ann-Katrine Engström från 

företaget 11total AB i Göteborg, 

www.11total.se.   

 

Välkomna hälsar Malin Fernholm och  

Hela Sverige ska leva, Kronoberg. 

Anmälan senast den 22 januari  

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. 

 

 

            
               Taadaaaa….. 

Det blir en: 

LandsbygdsGala 2014 för 

våra LandsbygdsKuggar 

Missa inte detta 2014! 

 
Skriv under vårt 

Upprop,  

Vi vill ha tillbaka lokal 

polisen, NU! 

Klicka in dig direkt via 

denna länk här 

 

Det ekar i den Kronobergska Kalendern? 

Syns man inte så finns man inte.  

Men hallå, visst finns det massor av aktiviteter vi skulle 

kunna fylla den Kronobergska kalendern med! 

Titta så tomt det är idag? Vad gör ni? 

http://www.helasverige.se/kronoberg/kalender/ 

Mejla in till oss och tala om vad ni håller på med! 

Passa på det är kostnadsfritt! 

OBS! Inspirera flera, utbildningen som vi erbjuder er  

se inbjudan till vänster.  

Tänk på att Anmäla er till rätt dag och rätt plats 

Har ni problem med länkarna?  

Anmäl er direkt till vårat Kansli.  

Begränsat antal platser! Var snabb med anmälan! 

Årets Utvecklingsgrupp & Årets kommun blev…klicka här 

http://www.helasverige.se/kronoberg
http://www.helasverige.se/kronoberg/nyhetsarkiv/visa/nyhet/hallaryd-foernyar-sig/
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?ContentListId=a997923e-e6d4-412c-aa80-bf2bfc55dab8
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?ContentListId=0440f26b-617e-4bd9-975d-84af3befdcee
http://www.11total.se/
https://www.facebook.com/kronobergs
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8288
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8288
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8288
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8288
http://www.helasverige.se/kronoberg/kalender/
http://www.helasverige.se/kronoberg/nyhetsarkiv/visa/nyhet/aarets-utvecklingsgrupp-aarets-kommun-blev/

