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Våren är på väg…

Deckarförfattaren Kristina Appelqvist. FOTO: Peder Lingdén

Deckarförfattare till S. Lundby
Det börjar bli hög tid att tänka
på den information vi ska fylla
portalen med. Inför detta får vi
besök av deckarförfattaren och
kommunikatören Kristina
Appelqvist.
Kristina Appelqvist har nyligen
avslutat sin tredje roman som
också den utspelar sig i Skövde
med omnejd. Hon har tidigare
arbetat som kommunikationschef
på Högskolan i Skövde. Med detta
i sitt bagage kan hon
förhoppningsvis ge oss massor av
inspiration och kunskap inför
arbetet med att fylla portalen med
intressant information.
Vill påminna om bildbehandlingskursen som alla som tycker om att
fotografera kan ha nytta av.

Kravspecifikationen är nu klar och
vi väntar nu bara på att få in anbud.
Mitt mål är att kunna presentera
leverantören under inspirationskvällen den 28 april. Min
förhoppning är också att vi efter
inspirationskvällen ska kunna bilda
en redaktionsgrupp som ansvarar
för text och bild. Inspirationskvällen
kommer också att följas upp med
en skrivarverkstad vid tre tillfällen
under våren.
Vår utförargrupp har kompletterats
med Britt-Marie Mörk som kommer
att ansvara för området i Kvänum.
Vi saknar dock fortfarande någon
som vill jobba med Emtunga- och
Varaområdet.

Jeanette Ekström

Inspirationskväll
Författaren Kristina Appelqvist kommer
och berättar om sitt eget skrivande och
om hur man skriver bra och informativa
texter. Kvällen är kostnadsfri och vi
bjuder på fika!
Tid: kl.19 – 21
Plats: Södra Lundby bygdegård
Anmälan: jeanette.ekstrom@vara.se
0512 – 317 12

Annat på gång…





Bildbehandlingskurs den 5/4
i Fyrunga bygdegård kl. 18-21
Anmälan:
jeanette.ekstrom@vara.se
0512-317 12
Föreningsmässa den 16/4
i Sparbankshallen kl. 11-16
Skrivarverkstad i maj …
…mer information kommer.

Detta är ett nyhetsbrev från Leader-projektet ”Leva på landet”. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdegrupper i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010 – 31 december 2011.
Vi arbetar bland annat med att samordna information från bygdegrupperna och tillhandahålla den
på en gemensam portalsida. Målgrupp för detta nyhetsbrev är bygdegruppernas medlemmar och
andra intressenter.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet på varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta jeanette.ekstrom@vara.se
Vill du ha nyhetsbrevet via post – ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma
vis.
Leva på landet, projektledare: Jeanette Ekström, 0512-317 12, jeanette.ekstrom@vara.se

