Huset på höjdens
Nyhetsbrev

Hej!
Nu är det ett nytt år och nya tag som gäller! Coronaepidemin är ett faktum och vi har ställt om
till digitala aktiviteter samtidigt som vi utvecklar
verksamheten internt. Läs mer om våra aktiviteter
samt hur du anmäler dig till dem här till höger!

Förlängning av nuvarande
Corona-restriktioner

Enligt presskonferensen 21/1 fortsätter nuvarande
restriktioner till och med 7/2. Vi kommer enligt
folkhälsomyndighetens rekommendation att öppna upp
för bokningar för organiserade kultur- och
fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare. Vi har
fortsatt stängt för övriga besökare, d.v.s mediastudios,
caféet samt Lobbyn till och med 7 feb. Vid bokningar,
kontakta hph@jarfalla.se.

Terrassen-omröstning
Då vi inte fått in tillräckligt många röster förlängs
omröstningen till 31 januari. Vi behöver din hjälp! Vill
du se en minigolfbana, ha tak på terrassen, eller stolpar
där du kan ladda din telefon? Det och många fler förslag
finns att rösta på: www.bit.ly/terrassen-omrostning2.
Har du röstat i december behöver du inte göra det igen!
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Digitalt Zumba
för nybörjare och
alla därtill
Välkommen att
dansa dig svettig till
latinska rytmer på ett
kostnadsfritt digitalt
zumbapass under
ledning av May!
Dag: Onsdagar
Tid: 18.30-19.30
Var: Zoom
Anmälan: www.
bit.ly/husetpahojden
Arrangör: Huset på
höjden
Digitalt
Aktivitetskafé
Hit är du som pratar
flytande svenska
liksom du som vill
träna på svenska
språket välkommen.
Du kan sitta hemma
och pyssla med något
handarbete samtidigt,
eller bara logga in för
träffa andra själar.
Representanter från
Huset på höjden finns
med i och hör gärna
dina synpunkter på
vilka aktiviteter du
önskar fanns att göra
på huset på höjden.
Dag: Torsdagar
Tid: 16.00-19.00
Var: Discord
Anmälan: www.bit.ly/
husetpahojden
Arrangör: Huset på
höjden

Ny verksamhetsledare

Vi välkomnar vår nya verksamhetsledare Lars Wassrin!
Lars var tidigare Kulturutvecklingschef i Finspångs
kommun och har chefserfarenhet från teaterbranschen
bl.a. med Cirkus Cirkörs internationella arbete. Han har
en vision om en levande multikulturell samlingsplats
fylld av kulturaktiviteter och ser nyfiket fram emot en
lustfylld utveckling av verksamheten och kommande
samarbeten!

Vilka aktiviteter önskar du att
det fanns hos oss?

Har du några önskemål på aktiviteter, eller vill du kanske
själv hålla i en digital aktivitet via Husets kanaler? Hör av
dig till oss på hph@jarfalla.se!

Ursäkta röran, vi bygger om!
Vi passar på att bygga om Huset under tiden vi har
stängt. I den stora trälådan finns en ny kylmonter till vår
nya tillgänglighetsanpassade kafédisk som byggs om till
en lagom höjd för både stora och små. Vi längtar efter att
få öppna upp Huset på höjden och kaféet!

Digitalt Studie-&
yrkesvägledning
För dig upp till 25 år
som saknar
sysselsättning och
gymnasieexamen,
välkommen att få
vägledning i hur du
kan komma vidare
samt få hjälp med att
skriva CV. Detta pågår
i ett annat video-rum
samtidigt som
aktivitetskaféet.
Dag: Torsdagar
Tid: 16.00-18.00
Anmälan: www.bit.ly/
husetpahojden
Arrangör: Järfälla
kompetenscentrum
Digitalt Utbildning i
finansiering för den
ideella föreningen
Välkommen till en
digital utbildning i
olika sätt att hitta
finansiering till den
ideella föreningen. Du
får lära mer om
Arvsfonden, stiftelser,
EU-program och
alternativa sätt till
ekonomiska medel.
Utbildningen är
kostnadsfri. Det finns
plats för 35 föreningar
att anmäla två
medlemmar.
Dag: Onsdag 27 jan
Tid: 17.00-18.30
Anmälan: www.bit.ly/
husetpahojden
Arrangör: Huset på
höjden

Kontakta oss:
E-post: hph@jarfalla.se
jarfalla.se/hph

