
Ideér för verksamhet i IOGT´s lokaler, listan kan göras lång, det är bara 
fantasin som begränsar. 
 

• Ungdomsgård/cafè  fredagskvällar 
• Kafferep/öppethus kvällar, att mötas, fika och resonera på byn, över alla 

åldrar 
• Barnaktiviteter, lekar med barn, någon ungdom eller vuxen leker lekar 

med barn i alla åldrar 
• Söndagsskola 
• Loppmarknader, alla tar tid överblivna grejor, vi turas om att så en dag för 

försäljningen 
 
• Samverkan med studieförbund 

o Data kunskap för barn- och ungdomar tex 8-15 år/motsvarande för 
vuxna (tex lär dig hantera mail, text- och bildhantering, enklare 
exel, powerpoinr, musik, filmer, sådant som Du kan ha nytta av i 
skolarbetet  

o Teknik kunskap i hemmet, telefoner, musik, sms, mms osv 
o Gourmetmatlagning, GI-matlagning, Husmanskost, riktat till vuxna 

och pensionärer någon kurs kan rikta sig till barn och ungdom som 
lärs sig enkel matlagning 

o Viktväktarna (har inga kurser i Kalix fn, säkert finns ett stort 
intresse, de utbildar gärna en person som kan göra viktväktar 
kursern som franschaising i Luleå, Kalix, Haparanda, Överkalix, 
Övertorneå, osv..vi kanske skulle kunna skapa arbetstillfälle  

o Pysselkurs, lär dit sy, sticka, göra julpyssel, måla stenar, korgar, gör 
hantverk i gammal stil, lappteknik (tag med egna symaskiner) 
senare utställning o försäljning osv 

o Engelska kurs (vardagsengelska) för pensionärer, barn- och 
ungdom osv Inga förbund har några kurser för barn- och ungdomar 
som vill lära sig mer 

o Snickarkurs för vuxna/barn, bygg din egen lådbil 
o Studier för jägarexamen 
o Studier för skoter/eu-moppe kort 
o Lär dig allt om biodling 
o Lär dig allt om aktier och sätt i gång och börja aktieklippa 

(samverkan aktiespararna och någon bank, snart är båtten nådd på 
börsen då är det köpläge) 

o Bjud in banker att föreläsa om privatekonomi, och vad som är 
viktigt att tänka på i förväg dvs  vad gäller sparande, pensioner, lån 

o Bjud in en jurist som kan föreläsa om privatekonomi, och vad som 
är viktigt att tänka på i förväg dvs  tex sambo,giftemål, skilsmässa, 
testamente, dödsfall osv 



o Bjud in ett försäkringsbolag som kan föreläsa om privata 
sakförsäkringar, pensionsförsäkringar, barnförsäkringar, 
olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar och annat som är viktigt att 
tänka på i förväg  

o (de 3 ovanstående punkterna kan rikta sig tillallmänheten. Sälja 
biljetter och Vi och banken, juristen eller föräkringsbolaget delar på 
intäkterna. Kan göra utskick och bjuda in anställda i olika 
företag…. 

 
Samverka med skolan och föräldrar och barn 

o Barn få lära sig foto och text behandling, uppdatera hemsida både ggc och 
skolans egen behövs kontinuerligt få info och ett levande innehåll, lär 
barn och lärare, få det som en del i deras tex svenska undervisning 

o Luciasoare med Gammelgårdsskolans barn, julspel eller konstutställning, 
julmarknad 

 
 

 
 
 

Nyttja kompetens som finns i byn till ovanstående, samverka med andra aktöerer 
tex till: 
Listan kan göras lång, diskutera om vilka kunskaper/kompetenser som finns hos 
bysbor eller andra i närområdet (inventera vilka specialkompetenser som finns, 
har bara hittat på några ex: 
  

• Teaterkurs med barn och vuxna, som resulterar i teater föreställning  
• Musik kurs med barn/tonåringar  
• Målning av tavlor, påskägg, julpyssel osv Barn och vuxna 
• Gör Julpyssel, tomtar osv  
• Utbildning och info om tidiga tecken för demens, utbildning för anhöriga 

om att leva med en dement  
• Lär dig Barnmassage, avslappningsmassage, grunderna  
• Matlagning ur dietistens perspektiv  
• Lär dig dansa bugg, annan dans ,Vuxna/barnungdom 
• Kunskap om Webb, ip-telefoni mm  
• Bokcirkel/klubb där aktuella böcker läses och recenseras 
• Samverkan med idrottsklubbarna, Teori och tips aftnar, lär barn- och 

ungdomar (Teori med inriktning på fotboll, ishockey, ridning….tvärs över 
åldersgränser  

• Samverka med pro-föreningar, lansera pro-danser i Gammelgården  
• Lär dig allt om biodling 



• Pensionärerna i byn berättar om hur det var gammal tillbaka i byn och i 
samhället övrigt….skolungdomar dokumenterar (projekt mellan elever, 
lärare och bysbor, väv in skolan i detta, bredda undervisningen, typ 
Jouksengi som gör lokaltv, skolar är med) 

• Riktat utskick till andra föreningar för uthyrning av lokalen, tex 
fackförrbund, handikapprörelsen, hjärt- och lugn, astma och allergi osv  

osv  
 

 
Annordna 

• Kvalitets loppis 
• Hanverks- och Julmässa, dvs till tex 1:a advent boka in lokal men även 

andra hantverkare som under mysiga omständigheter får sälja hantverk, 
skolans barn kan baka fika och sälja tex lusse bullar och annat hembakt, 
även skolan kan engageras som med arrangör, tomtemor och tomtefar på 
besök och en massa tomtebarn, alla barnfamiljer kan åka hit och lämna 
önskelista 

• Julspel, samarbeta med Brötgänget, teatergruppen VI, erbjud dem lokaler 
och att vi kan samverka med dem om tex en show med ”godisbitar” av 
deras bästa uppträdanden, erbjud skolan men även kommunala 
musikskolan möjlighet ge teater spel ute i byarna 

• Lådbilsrally, start nedanför IOGT, där kaffe och fika säljs, prisutdelning 
osv, engagera barn- och föräldrar i byn 

• Timmringskurs lej in tex Lepola under 1 vecka under sommaren, erbjud 
en utbildning med han som handledare till allmänheten 

• Lär dig att göra gärdsgårdsstaket 
• Karioke kvällar/pub kvällar 
• Storbildsvisningar av konserter, film (barn/vuxna), matcher i samband 

med detta sälj fika, alt. Pub 
• Lanparty 
• Julbord 
• Älg blöta 
• Surströmmingsfest, för allmänheten 
• Paltkoma 

 
osv 

 
 

 
 
Hyr ut lokalerna till 

o Bröllop 



o Högtidsdagar 
o LAN-party 
o Företagsfester 
o Dop 
o Konferenser, bearbeta företag, organisationer och föreningar, gör 

en presentation och ett riktat utskick tex vissa företag om vilka 
möjligheter som finns tex videokonferenser för ftg osv för kickoffar 

osv 
 

 
 
 
 
 
 
 


