Ungdomsgård på Sturkö
Sturkö samhällsförening har ställt sig bakom Ungdomsgården eller som den egentligen heter, Föreningsgården. Detta är förutsättningen för att en liknande verksamhet skall kunna bedrivas, man måste
ha en förening som står bakom som garant. Eftersom
vi tycker att detta är ett behjärtansvärt ändamål, så
vill vi väldigt gärna göra det.
Föräldrastyrelsen har det operativa ansvaret tillsammans med frivilliga föräldrar. Denna verksamhet
kom igång under hösten, men den tynade tyvärr
bort, och till slut var det inget intresse alls bland
besökarna.
Vi tillsammans med föräldrastyrelsen på skolan
såg ändå nödvändigheten i att få igång verksamheten, så vi bestämde att göra en nystart.
Vi kallade till möte på skolan där föräldrar, men
framför allt ungarna fick säga till om hur de ville ha
det. Det kom in många förslag på hur man ville att
en trevlig, mysig och rolig ungdomsgård skall vara.
Utifrån detta har vi utrustat verksamheten med soffor
och TV-apparater, på vilka man kan spela ”Exbox”.
Detta är något mitt emellan dataspel och TV-spel.
Kiosken är igång och utrustning för att använda pingisbordet och biljardbordet har köpts in och/eller skall
köpas in. För övrigt finns det kortlekar och många
andra spel kvar sen förra gången denna verksamhet
var igång. Vi planerar också att ha vissa teman på
speciella kvällar som vi kommer att annonsera ut.
Det har varit mycket jobb med att få igång verksamheten och jag har personligen varit där varenda
kväll det har varit öppet. Vi har hittills kört det i ett
starkt och gott fungerande samarbete med föräldrastyrelsen. Det är nog så man skall göra för att få igång
något liknande. Man får liksom ”vara med” till dess
att man ser att det ”flyter”. Jag kan tala om att man
bryr sig inte om allt jobb det har inneburit och den tid
man får uppoffra för att vara där när man märker hur
uppskattat detta har blivit bland ungarna. Det finns
bara positiva saker att berätta. Alla verkar nöjda och
det kommer mycket barn dit och ingen kan dölja att
man tycker att det är bra.
Jag vet att föräldrastyrelsen kommer att skicka ut
förfrågan om frivilliga föräldrar som kan tänka sig
att ställa upp med att vara där någon kväll. Jag vill
uppmana alla som kan att göra det. Inte med tanke på
att kunna dra runt verksamheten, om det rätt också
behövs. Utan mer för att ni skall ta del av den trevliga
stämning som råder en kväll på ungdomsgården.
Alla som har skickat dit sina ungar har all anledning att vara stolta över dem. Man hör så mycket i
negativ rikning, så jag tycker det är på plats att ge ett
stort beröm åt alla fina ungar på Sturkö.
Text och foto:
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Tobbe, Albin, Jonathan och Fredrik i soffan. En del spelar på
Exbox och andra tittar på.

Nathalie, Micke, Ludwig, ?, Tobbe, Albin och Magnus från
andra soffhörnan.

Runt Biljardbordet. Viktor, Oscar, Nathalie, Elin, Johanna och
Agnes.

Ett glatt tjejgäng, ”girlpover”: Nathalie, Agnes, Elin och
Johanna.

Bilder från Ungdomsgården, forts.

Jonathan och Fredrik runt pingisbordet. Här är det lugnt till
skillnad mpt när det är dags för rundpingis, för då går det
undan.

I egen soffa sitter David och Niklas.
Till höger: I kiosken säljer Britta godis till Elin, Nathalie och
Jonathan.

Utställning och försäljning av konst och hantverk
Gammaldags handelsbod

Kaffeservering

Gästutställare

Stenhuggeriutställning

Öppet: 16 juni - 19 augusti 10.30 - 18.00

Skärgårdskraft på Tjurkö fyller 10 år!

För att fira jubiléet har vi ett digert jubileumsprogram för sommaren med flera evenemang:
Lör 16/6 kl 13.00 Vernissage. Skärgårdskrafts utställning öppnar för säsongen med alla 22 hantverkare
och konstnärer på plats.
Sön 24/6 kl 18.30 "Mitt himmelska kramdjur", Katarina Mazetti kåserar.
Tors 5/7 kl 18.30 "För kärlekens skull", en romantisk afton med sångerskan Eva Serning. Vid pianot
Thomas Ljungberg.
Sön 8/7 kl. 15.00 Christer Carlbäck presenterar sin bok "Dansar på vågor" (OBS.Ej entré)
Fre 13/7 kl 18.30 "Intill mjölkhagen", musik och lyrik med jazzmusikern Bengt Ernryd och
skådespelaren Björn Gedda.
Sön 22/7 kl 18.30 Modevisning, Saliveja Linnekläder m.fl visar de senaste modellerna.
Tors 26/7 kl 18.30 "Sånger mitt i livet" med Göran Samuelsson, Bengan Blomgren och Bengt Bygren.
Sön 29/7 kl 18.30 "Om dekor, damer och andra rediga fruntimmer" kåserar Karin Thunberg.
Sön 5/8 kl 18.30 Vissångerskan Marianne Kock och Christer Peters.
OBS. Endast förköp. För biljettbokning ring 0455 - 46300. Ev. överblivna biljetter säljes på plats innan föreställningen.

Telefon: 0455-4630

VÄLKOMNA!

www.skargardskraft.

Sturköbladet nr 101 2007



