Ladies of 174

Här nedanför kommer en lista på
aktiviteter/projekt som vi kom fram
till på mötet i dag.
- Basket en gång i veckan i stora hallen i HBC. Detta
skulle vi vilja börja med redan i sommar för att få en
basgrupp, som vi sedan vill ska växa större.
Om vi får ett stabilt basketlag, ser vi oss i framtiden
arrangera ett slags "vem äger förorten" dvs. en basketturnering mellan närliggande förorter.
- Brännboll/grillfest i sommar för att marknadsföra vår
grupp och stärka gemenskapen. Eventuellt ha denna
kväll tillsammans med killarna, bjuda in dem för att
minska bron mellan könen.
- Fadergrupp/tjejgrupp: träffar någon gång i veckan
eller varannan vecka för att diskutera olika teman t.ex.
hedersproblematik i vårt område. Men också för att ha
olika aktiviteter, exempelvis: middag osv. Tanken är
även att de äldre har en specifik yngre som de är fadder/
kontaktperson för, och på så sätt kanske kan få en
"närmare relation" till.
- Läxhjälp (projekt) eller som ett delprojekt till tjejgruppen, regelbunden läxhjälp med några läxhjälpare varje
gång. Man kanske kan ha olika ämnen för olika dagar i
veckan osv.
- ENBART tjejkvällar en gång i veckan i Fritiden.
Några av oss äldre ser till att vara där så att yngre tjejer
kan känna sig välkoma.
- Bli en del av killarnas nattvandring, flera av tjejerna
tyckte defintivt att flera av tjejerna från området ska
vara med och nattvandra tillsammans med killarna.
Detta kan hjälpa oss "fånga upp"(lära känna, få
ansikten till) flera yngre tjejer i området
- En annan åsikt var som vi tidigare nämnt i våra
diskussioner att Fritiden dels ligger geografiskt dåligt
till, dels inte har några mindre lokaler för människor
att mötas i.
- Hyra stuga/göra en helgsutflykt någonstans, eventuellt
planera ett framtida kollo
- Filmkväll i Hallonbergsskolans aula (möjligt?)
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