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HELA Landskrona
HELA Landskrona är en sprängfylld vecka med något för alla! Den är fylld av
aktiviteter, föreläsningar och öppet hus hos föreningar och organisationer i
Landskrona. HELA Landskrona vill att organisationer, verksamheter, föreningar och invånare hittar varandra och upptäcker nya sätt att engagera sig i stadens utveckling genom samtal, diskussioner, dialog och föreningstillhörighet.
Välkommen till en härlig vecka i Landskrona!

HELA Center – vår lokal i staden 2019!
Järnvägsgatan 19 - bredvid KappAhl
HELA center är öppet måndag till fredag
HELA veckan mellan 10-20.
Se programmet för tider övriga dagar.
Globala målen
De 17 globala målen för hållbar utveckling finns för Att avskaffa extrem
fattigdom,för Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, för Att främja
fred och rättvisa, och för Att lösa klimatkrisen.
Genom de globala målen kan vi skapa en bättre värld. Tillsammans.
I alla länder, och för alla människor.
Under årets HELA Landskrona kommer du upptäcka hur DU kan bidra, och
hur du kan få andra att agera för att vi gemensamt ska uppnå de globala
målen.

1 INGEN FATTIGDOM Avskaffa all form
av fattigdom överallt.

ställa en inkluderande och jämlik utbildning och livslångt lärande för alla

2 INGEN HUNGER Avskaffa hunger,
trygga livsmedelsförsörjningen, uppnå
bättre kosthållning och främja ett hållbart
jordbruk.

5 JÄMSTÄLLDHET Uppnå jämställdhet
samt alla flickor och kvinnors egenmakt.

3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för välbefinnande för
människor i alla åldrar.
4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA Säker-

6 RENT VATTEN OCH SANITET Säkerställa hållbar tillgång till vatten och
sanitet till alla.
7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA Säkerställa att alla har tillgång till hållbar
och modern energi till en överkomlig
kostnad.

8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH
EKONOMISK TILLVÄXT Verka för inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,
full sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.
9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER
OCH INFRASTRUKTUR Fungerande
infrastruktur, inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation,
idéer och utveckling.
10 MINSKAD OJÄMLIKHET Minska
ojämlikheten inom och mellan länder.
11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN Städer och bostäder ska vara inkluderande, säkra och hållbara.
12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION Främja hållbara konsumtionsoch produktionsmönster.
13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN Vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och deras
konsekvenser.

14 HAV OCH MARINA RESURSER Bevara
haven och använda dem och de marina
resurserna på ett hållbart sätt.
15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK
MÅNGFALD Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystem på
land. Främja ekosystem och hejda att fler
biologiska arter slås ut.
16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN Främja fredliga och rättvisa
samhällen för hållbar utveckling, samt
bygga upp och utveckla inkluderande
och effektiva institutioner på alla nivåer.
17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT
PARTNERSKAP Stärka genomförande
och främja globalt partnerskap för hållbar
utveckling. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka
för att nå de resultat vi har föresatt oss
att nå genom de Globala Målen.

Tema: Mässa & Pride

Lördag 14/9

HELA mässan 2019
Plats: HELA Center
Tid: 10.00-14.00
Arr: HELA ideella
10.00 - Invigning HELA Landskrona 2019. Invigningstalare Linn Alenius
(jämlikt.nu) och Lila Johansson (Pride & HELA ideella).
Träffa flera av stadens föreningar och organisationer på den stora
föreningsmässan mitt i Landskrona! På scenen är det löpande musik och
show hela dagen!

Du som vill bli en ny Marta eller Zlatan kan öva trix med Emma Törnqvist från
Dösjöbro IK.

Pride målar hela HELA Landskrona i regnbågens färger och
några till. Aktivister från hbtqia+ och funkisrörelsen som influencer Natalie
Eriksson och Vanim Zetreus talar. Tina Wilhelmsson spelar! Plakatverkstad,
pridepyssel och mycket mer! Följ våra sociala medier för mer info.
PRIDE- parad avgår 14.00 från HELA center. Föranmälan för organisationer
och större grupper via formulär på vår facebooksida: Pride i Landskrona.
Avslut vid Sofia Albertina/Hotell Öresund.
Musik och Pride-erbjudanden i loungen, bar och restaurang hela kvällen!
Pridepyssel på Biblioteket
Tid: 11.00-14.00
Plats: Stadsbiblioteket, barnavdelningen
Kom och skapa för allas lika värde och rätt att älska vem en vill! Inför
dagens PRIDE-tåg gör vi flaggor och plakat på temat kärlek på biblioteks
barnavdelning.
Drop-in vigslar
Tid: 15.00-17.30
Plats: Sofia Albertina kyrka & Hotell Öresund.
Går ni i giftastankar men det blir liksom inte av? Nu har ni chansen!
Ta med en giltig hindersprövning och vigselbevis från skatteverket i Sverige
och kom!
En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan för vigsel i Sofia Albertina.
Borgerliga vigselförättare finns på Hotell Öresund.
Regnbågsmässa
Tid: 18.30
Plats: Sofia Albertina kyrka
Ovan i kyrkan eller stammis? Gay eller straight? Här är alla välkomna, precis
som vi är. Regnbågsmässa är en kraftsamling med både kärlek och ljus, en
färgstark gemenskap med homo- och bisexuella, transpersoner och alldeles
ovanliga heterosexuella som firar mässa tillsammans! Vi firar att Gud har
skapat oss människor och att vi alla är lika fantastiskt olika varandra.

Tema: Mellanöstern

Söndag 15/9

Film om flyktingars väg till frihet
Tid: 12.30 och 15.00
Plats: HELA Center
Arr: HELA ideella
Mellanöstern – myt & verklighet
Tid: 13.00-14.00
Plats: HELA Center
Arr: ABF, Hyresgästföreningen
Är konflikten i mellanöstern möjlig att förstå? Den verkar obegriplig med allt
sitt våld och sina religiösa lidelser. Anders Kjellström, Landskronabo, jurist
och lärare i civilrätt och EU-rätt, delar med sig av sina kunskaper.
Mellanöstern i media
Tid: 14.00-15.00
Plats: HELA Center
Arr: ABF, Hyresgästföreningen, Aktarr
Kotada Yonus från mediakanalen Aktarr modererar detta panelsamtal om
hur mellanöstern presenteras i svensk media. Hur påverkar det allas vår bild?

BOIS Hemmamatch mot Oddevold
Tid: 16.00-19.00
Plats: Landskrona IP
Arr: Landskrona BOIS & HELA ideella
I samband med BOIS hemmamatch kommer vi att lyfta de globala målen på
ett spännande vis.
Prova på tennis!
Tid: 12.00-15.00
Plats: Puls arena
Arr: Landskrona Tennisklubb
Kom och prova att spela tennis med instruktör. Alla är välkomna!

Tema: Toppenkvinnor
Söndagsmatiné: All about Eve
Tid: 14.00-16.40
Plats: Teatern
Arr: Landskrona teater, biljetter via Tickster.com
Gillian Anderson och Lily James gör huvudrollerna i All About Eve, som är
baserad på den klassiska 50-talsfilmen med Bette Davis. Rockdrottningen
PJ Harvey har skapat all musik till föreställningen. Vi visar den inspelade
teaterpjäsen från Noël Coward Theatre i London.
Toppenkvinnor - kvinna mitt i livet!
Tid: 17.00-20.00
Plats: Hotell Öresund
Arr: jämlikt.nu
En andra tonår, menopaus, klimakteriet – men vad
vet vi egentligen?
Och vad händer sen? En kväll med kunskap, skratt, visor, samtal – och
bubbel!
Katarina Schlawe Holmberg-humor med mycket igenkänning. Tina
Wilhelmsson använder sin röst och en gitarr för att träffsäkert spegla
vår samtid och kvinnors vedermödor. Ta del av hormon kunskap och ett
panelsamtal om synen på kvinnan när vi åldras. Moderator Edith Escobar,
52 år. Driver LesWorking Sweden, internationellt nätverk för lesbiska och
styrelseledamot, RFSL Rådgivningen Skåne.

Edith Escobar

Tema: Miljö &
Konsumtion

Måndag 16/9

Elever från Öresundsgymnasiet
Tid: 16.00 & 17:00
Plats: HELA Center
De kämpade för att deras skola skulle få Grön Flagg och det gick så bra att
de fick representera Sverige på den internationella miljökonferensen CEI
2019. Hör eleverna själva berätta om sina erfarenheter och tipsa dig om vad
Du kan göra för att vi alla ska lyckas nå de globala målen.
Filippa Nielsen, bloggare secondhand
Tid: 16.30
Plats: HELA Center
Bosatt i Landskrona och brinner för miljöfrågor / second-hand, mode och
slowfashion!
Johanna Nilsson, miljöinfluencer
Tid: 17.30
Plats: HELA Center
Sveriges second-hand profil 2019 och författare till boken Slow fashion
kommer och besöker HELA Landskrona – missa inte detta!
Paneldiskussion: Lev smart för en hållbar vardag
Tid: 18.30
Plats: HELA Center
Vi vet alla att vi borde köra mindre bil, äta mindre kött och använda våra
prylar längre - för miljöns skull. Men hur får man ihop en klimatsmart vardag
som faktiskt funkar? Kom och ställ dina frågor direkt till våra föreläsare! Anna
från butiken Smart deltar också i panelen.

Prova på! Tyngdlyftning för nybörjare
För alla åldrar!
Tid: kl 18.00-19.00
Plats: PULS arena
Arr: Landskrona Atletklubb
Alla kan lyfta - du med! Välkommen på öppet hus hos Landskrona Atletklubb
SENSUS - Prova på musikinstrument
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: Musikhuset Vintergatan
Nyfiken på att spela gitarr? Sensus har öppet hus och alla är välkomna!

Johanna Nilsson
17.30

Tema: Psykisk hälsa

Tisdag 17/9

SENSUS - Prova på musikinstrument
Tid: kl 13.00-15.00
Plats: Musikhuset Vintergatan
Arr: Sensus
ÖPPET HUS - anhörigcenter
Tid: 13.00-16.00
Plats: Norra Kyrkogränd 17
Välkommen in till oss så berättar vi mer om vårt personliga anhörigstöd som
vi formar efter ditt behov men även om vilka sociala och hälsofrämjande
aktiviteter som erbjuds i staden. Vi bjuder på fika.

Vanim Zetreus
17.30

Gry Ellebjerg
16.45

En hel eftermiddag och kväll med psykisk hälsa i fokus.
Tid: 14.30 till 20.00
Plats: Landskrona teater
Att möta personer med psykisk ohälsa
Tid: 14.30-16.30
Plats: Landskrona Teater
Arr: RSMH och Hyresgästföreningen
Hur kan man återhämta sig från psykisk ohälsa? Brita Modig från RSMH
berättar om hur man genom stöd från omgivningen, kontinuitet, hopp, en
bostad och meningsfull aktivitet kan må bättre. Kom och lär dig mer om hur
du kan hjälpa!
Att bota hemlöshet genom samarbete
Tid: 16.45-17.15
Plats: Landskrona Teater
Gry Ellebjerg reporter från Hem och Hyra berättar om hur politiker och
frivilligorganisationer i Salt Lake City, USA, på tio år lyckades ge bostäder åt
de 2000 hemlösa som stod längst bort från bostadsmarknaden.
Psykisk hälsa för alla
17.30-20.00
Plats: Landskrona Teater
Arr: HELA ideella och RSMH
Kvällen bjuder på föreläsningar och diskussioner med fokus på vår
psykiska hälsa. Träffa Pernilla Danielsson från PART om hur vi kan stärka
barn och ungas hälsa, Psykambulansen - ett projekt i Region Skåne, med
flera föreläsare och inspiratörer. “Psykotiska virus och andra queers” med
Vanim Zetreus, en genusanalytiker med starka rötter inom hbtq-aktivism
och nördkultur. Hur bemöts hbtq-personer och hur hanteras sexuella
riskbeteenden hos queers i psykiatrin?

Lördag 14/9 - Mässa & Pride

Program

HELA mässan 2019 			
10.00 - 14.00		
HELA Center
Pridepyssel 				11.00 - 14.00		Biblioteket
PRIDE-parad				14.00			HELA Center
Drop-in vigslar				
15.00 - 17.30		
Sofia Albertina kyrka
								& Hotell Öresund
Regnbågsmässa			
18.30			
Sofia Albertina kyrka
Söndag 15/9 - Mellanöstern / Toppenkvinnor
Prova på Tennis				
Film om flyktingars väg till frihet		
Mellanöstern myt & verklighet		
Mellanöstern i media			
Söndagsmatiné: All about Eve		
BOIS Hemmamatch mot Oddevold
Toppenkvinnor - kvinna mitt i livet!

12.00 - 15.00		
12.30 & 15.00		
13.00 - 14.00		
14.00 - 15.00		
14.00 - 16.40		
16.00 - 19.00		
17.00 - 20.00		

Puls arena
HELA Center
HELA Center
HELA Center
Landskrona Teater
Landskrona IP
Hotell Öresund

Måndag 16/9 - Miljö & Konsumtion
SENSUS - Prova på musikinstrument
13.00 - 16.00		
Musikhuset
								Vintergatan
Elever från Öresundsgymnasiet		
16.00 & 17.00		
HELA Center
Filippa Nielsen, bloggare secondhand 16.30			
HELA Center
Johanna Nilsson, miljöinfluencer
17.30			
HELA Center
Paneldiskussion: Lev smart
för en hållbar vardag			
18.30			
HELA Center
Prova på! Tyngdlyftning för nybörjare 18.00 - 19.00		
PULS arena
Tisdag 17/9 - Psykisk hälsa
Öppet hus - anhörigcenter		
13.00 - 16.00		
Anhörigcenter
SENSUS - Prova på musikinstrument
13.00 - 15.00		
Musikhuset
								Vintergatan
Att möta personer med psykisk ohälsa 14.30 - 16.30		
Landskrona Teater
Att bota hemlöshet genom samarbeten 16.45 - 17.15		
HELA Center
Psykiskt hälsa för alla			
17.30 - 20.00		
Landskrona Teater

Onsdag 18/9 - Barn & Unga
SENSUS - Prova på musikinstrument
13.00 - 15.00		
Musikhuset 			
								Vintergatan
Biblioteksklubben			16.00 - 18.00		Biblioteket
Språkcafé				16.30			Biblioteket
Barnkonventionen, TED talks
Normkreativa förhållningssätt		
17.00 - 20.00		
HELA Center
Torsdag 19/9 - Bo & Leva
Frukostmöte BOIS			
07.30 - 09.00		
Swedbank
SENSUS - Prova på musikinstrument
13.00 - 15.00		
Musikhuset 			
								Vintergatan
Landskronabygdens släktforskare
13.00 - 17.00		
Säbygatan 7
Självförsvar för äldre			
14.00 - 17.00		
Landskrona 			
								församlingshem
LAB - Öppet hus			
14.00 - 17.00		
Koppargården 17
BO & LEVA i Landskrona		
17.00 - 20.00		
HELA Center
Fredag 20/9 - Arbete & Framtid
Har du frågor om din hyreslägenhet? 09.00 - 15.00		
HELA Center
SENSUS - Prova på musikinstrument
13.00 - 15.00		
Musikhuset 			
								Vintergatan
Arbete i Landskrona			
15.00 - 18.00		
HELA Center
Språkvän - Öppet hus			
17.30 - 20.00		
Puls arena
Jesperspexet presenterar Ottar		
19.30			
LandskronaTeater
Lördag 21/9 - Tillsammans
Filmfestival om psykisk hälsa		
11.00 - 14.00		
HELA Center
Minifestival med musik och glädje!
14.30 - 16.30		
Museets caféteria
Jesperspexet presenterar Ottar		
14.30			
LandskronaTeater
Prisutdelning
HELA Landskrona - HELA året!		
17.00			
HELA Center
Manifestation för ett tryggt Landskrona 18.00			
HELA Center
Queertango				19.00			HELA Center
Avslutningsfest med Milonga		
20.00 - midnatt!		
HELA Center

Onsdag 18/9

Tema: Barn & Unga

Barnkonventionen, normkreativa förhållningssätt - TED talks
Tid: 17.00-20.00
Plats: HELA Centret
Arr: jämlikt.nu
Jämlikt.nu bjuder in till en lärorik afton med barnrättsperspektiv. Vi kommer
bjudas på kärnfulla TED-talks samt enklare mat och dryck.
Antarktis is smälter – hur påverkar det våra barn?
Vad betyder det att att leva hållbart för barnen? Hur kan vi göra de globala
målen till ryggrad i förskolan? Anette Bergmasth,rektor i förskola, berättar
om hur miljökrisen påverkar våra barn och vad förskolan kan göra.
Samverka för global måluppfyllelse
Hur kan skola och näringsliv hjälpas åt med att uppnå de globala målen?
Vildana Basic, förstelärare och styrelsemedlem i Caretakers of the
Environment ger tips och idéer för samverkan mellan skola och verksamheter
utanför skolan för att uppnå de globala målen.

Vildana Basic

Barn är också människor - childism
Vad skulle hända om vi vuxna faktiskt behandlade barn som kompetenta,
jämlika medmänniskor? Vad ligger bakom vår syn på barn, vad får den för
konsekvenser och hur kan vi ändra vår barnsyn för att kunna bemöta barn
med respekt och empati? Lär dig mer om childism med Sofie Olovsson.
Barnkonventionen
Johanna Ivarsson, socionom med inriktning på barnrättigheter. Vad innebär
det för mig när barnkonventionen blir lag? Få tips och exempel på hur du
kan jobba för att ha ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete.

YAM startar i höst i Landskrona
Anna Haraldsson kommer och presenterar YAM. YAM är en förkortning
för Youth Aware Mental Health och är ett skolbaserat program som
syftar till att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och minska
självmordshandlingar bland unga. Programmet riktar sig till alla elever i åk 8
och är utvecklat av Karolinska Institutet samt Colombia University i USA.
Normkreativitet
Författaren och föreläsaren Karin Salmson pratar om hur normkreativitet
kan vara ett sätt att värna om barns och ungas rättigheter. Karin står bl.a.
bakom böckerna ”Normkreativitet i förskolan” och ”Högtidsboken – fira och
filosofera tillsammans”.
Uppdrag Ninjas – Handbok för förändring
Vad händer när unga tar tolkningsföreträde och utmanar makten? Vem
äger rätten till minderårigas röst och arbete? Linn Alenius projektledare för
Uppdrag ninjas presenterar projektets bok ”Handbok för förändring”.

SENSUS - Prova på musikinstrument
Tid: kl 13.00-15.00
Plats: Musikhuset Vintergatan
Arr: Sensus
Biblioteksklubben
Tema: Normkreativa högtider
Tid: 16.00-18.00
Arr & Plats: Biblioteket
Författaren Johanna Ivarsson besöker biblioteket och berättar om boken
Handlingskraft för förändring som ger tips och idéer från projektet
Uppdrag Ninjas. Ett tillfälle att inspireras och förändra tillsammans för mer
jämställdhet demokrati och mänskliga rättigheter.
Språkcafé
Tid: 16.30
Arr & Plats: Biblioteket
Vi övar oss på svenska och samtalar om de globala målen.

Tema: Bo & Leva

Torsdag 19/9

Frukostmöte BOIS företagsklubb
Tid: 7.30-9.00
Plats: Swedbank
Arr: Landskrona BOIS
För: Aktiva i BOIS företagsnätverk och inbjudna gäster.
SENSUS - Prova på musikinstrument
Tid: kl 13.00-15.00
Plats: Musikhuset Vintergatan
Arr: Sensus
Landskronabygdens släktforskare
Tid: kl 13.00-17.00
Plats: Säbygatan 7
Arr: Landskronabygdens släktforskare
Öppet hus. Kom och få hjälp med att börja forska efter dina släktingar. För
alla som vill börja släktforska, men vill ha hjälp med att sätta igång!
Självförsvar för äldre
Tid: kl 14.00-17.00
Plats: Landskrona församlingshem
Arr: Svenska kyrkan
Aktiv ungdom Henka Dojo Jujitsu leder kursen. Kom och var med! Alla
behöver kunna grundläggande självförsvar. Under HELA ger Svenska kyrkan
våra seniora medborgare en chans att försvara sig.
LAB öppet hus
Tid: kl 14.00-17.00
Plats: LAB – Koppargården 17, källarlokalen
Arr: LAB
LÄRA - ARBETA - BO - ett aktivitetshus startat av Landskronahem för främst
tjejer, men nu även killar vissa dagar på Koppargården.
Nyfiken på LAB? Välkomna in i deras sprudlande aktiva lokaler där det
brukar vara både disco och pyssel.

BO och LEVA i Landskrona
Plats: HELA center
Tid: 17.00-20.00
Hur arbetar Landskrona stad och andra företag i staden med att fokusera
på de globala hållbarhetsmålen? Lyssna på olika vad som görs idag
och vilka utmaningar det finns inför framtiden! Träffa Annika Persson
trygghetssamordnare, Tora Broberg stadsmiljöchef, Stena fastigheter mfl
Kvällen avslutas med en paneldebatt.

Tema: Arbete & Framtid

Fredag 20/9

Har du frågor om din hyreslägenhet?
Tid: 09.00-15.00
Plats: HELA Centret
Arr: Hyresgästföreningen
Kom förbi och ta reda på mer om dina rättigheter och skyldigheter som
hyresgäst! Jurister finns på plats mellan 9-15 för att hjälpa dig!
Arbete i Landskrona idag - och imorgon
Tid: kl 15.00-18.00
Plats: HELA Center
Arr: jämlikt.nu
Hur ser möjligheterna till arbete ut i Landskrona? Vilka satsningar behövs i
framtiden? Hur ser framtiden ut i världen, Sverige och Landskrona?
Vad krävs av arbetsgivare? Vad händer i Landskrona nu när
Arbetsförmedlingen stängt ner?
Välkommen på After-Work där vi hoppas kunna besvara några av frågorna
ovan.
Kolla webb och Facebook för aktuella föreläsare!
Språkvän - öppet hus
Tid: 17.30-20.00
Plats: PULS arena
Arr: Språkvän
Människor från olika länder träffas och umgås, knyter kontakter och lär av
varandra. Vi träffas varje fredag på Puls arena.
SENSUS - Prova på musikinstrument
Tid: kl 13.00-15.00
Plats: Musikhuset Vintergatan
Arr: Sensus

Jesperspexet presenterar Ottar
Tid: 19.30
Plats: Landskrona teater
Arr: Jesperspexet.
OBS: Köp biljett via Tickster
Häng med i Jesperspexets visualisering av Elise “Ottar” Ottesen-Jensen
kamp för folkbildning. Ottars prat om sexualhälsa och fri kärlek är
definitivt inte i tidens anda, men i det patriarkala 1930-talets Sverige kan
lite preventiva medel allt vara på sin plats. Ottars kamp mot förtryck och
ignorans tar henne på en spännande resa genom Sverige. Där möter hon allt
från rabiata riksdagsmän till betuttade bönder. Men det är som hon brukar
säga, vill Ottar ha något gjort, får Ottar göra det själv!

Tema: Tillsammans

Lördag 21/9

Filmfestival om psykisk hälsa
Tid: 11.00-14.00
Plats: HELA center
Arr: RSMH
Skaparen till dokumentärerna Mattias Wellander Löfgren Där satt ju dårarna
och Vipeholm finns på plats för diskussion.
Där satt ju dårarna 11.00
En dokumentär om patienter som har varit inlagda på St Lars mentalsjukhus i
Lund. Av Mattias Wellander Löfgren
Vipeholm - folkhemmets styvbarn 12.00
Vipeholms sjukhus i Lund: dokumentär om sinnesslöa, kariesexperimentet,
down syndrom, funktionsvariationer.
I was a Caged Bird 13.00
En gripande dokumentär om japanska psykiatrin och du får följa personer
som har suttit inlåsta i flera år.
Prisutdelning HELA Landskrona - HELA året!
Plats: HELA center
Tid: 17.00
Arbetet med de globala målen pågår överallt, hela tiden. Jämlikt.nu delar
i samarbete med Sida ut tre stipendier om vardera 10 000:- till tre grupper,
organisationer eller föreningar som har en idé för att hålla arbetet med
globala målen aktivt i Landskrona fram till nästa års HELA-vecka.
Tävla med din idé!
Har du en idé du vill förverkliga som handlar om ett eller flera av de globala
målen? Tävla om prispengarna. Skicka ditt förslag till info@jamlikt.se senast
den 18:e september behöver vi ha din ansökan.
Minifestival med musik och glädje!
Plats: Museets cafeteria
Tid: 14.30-16.30
Arr: T.D.S (Trolla dig synlig)
Nätverket Trolla dig synlig anordnar en trevlig minifestival med uppträden,
föredrag och diktläsning.

Jesperspexet presenterar Ottar
Tid: 14.30
Plats: Landskrona teater
Arr: Landskrona teater och Jesperspexet.
OBS: Köp biljett via Tickster
Häng med i Jesperspexets visualisering av Elise “Ottar” Ottesen-Jensen
kamp för folkbildning. Läs mer på sid. 10
Manifestation för ett tryggt Landskrona.
Plats: HELA center
Tid: 18.00
HELA Landskrona samlas och visar med enade krafter att vi tillsammans kan
hjälpas åt att känna oss trygga i Landskrona. Vi vandrar ner till stadshuskajen
tillsammans!
Queertango!
Plats: HELA center
Tid: prova på 19:00
Arr: Tango Fortuna
Välkommen att prova på argentinsk tango, du kan komma själv eller
tillsammans.
Avslutningsfest med Milonga
Plats: HELA Center
Tid: 20:00 - midnatt!
Arr: Tango Fortuna, HELA ideella och Pride i Landskrona.
World Clean up Day
Gå med i skräp-plockar-utmaningen! Ladda ner appen Skrappen och hjälp
till att hålla världen skräpfri.

HELA ideella
HELA ideella är en idéburen samorganisation som verkar i Landskrona.
Föreningen bildades i februari 2019 samtidigt som ett avtal om samverkan
tecknades med Landskrona stad.
HELA ideellas medlemmar är föreningar och organisationer i Landskrona.
Vi ska representera medlemmarna gentemot Landskrona stad och andra
offentliga organ samt samordna gemensamma behov i föreningarna och
stimulera till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet.
Kom förbi och anmäl din förening eller surfa in på helaideella.se och fylla i
ansökningsformuläret.
HELA 2020 - Vi blickar framåt!
HELA ideella kommer under 2020 att fokusera på att skapa ännu fler
samarbeten, lyfta betydelsen av ett fungerande föreningsliv i staden
och skapa fler projekt tillsammans för att lyfta de utmaningar som vi ser
tillsammans!
Vill du vara med på denna resan är du välkommen att kontakta oss!
Vi söker ständigt efter nya personer som vill vara med och utveckla och
utvidga verksamheten tillsammans!

TÄVLING - Få hjälp till att förändra!
Arbetet med de globala målen pågår överallt, hela tiden. Jämlikt.nu delar
i samarbete med Sida ut tre stipendier om vardera 10 000:- till tre grupper,
organisationer eller föreningar som har en idé för att hålla arbetet med
globala målen aktivt i Landskrona fram till nästa års HELA-vecka.
Tävla med din idé!
Har du en idé du vill förverkliga som handlar om ett eller flera av de globala
målen? Tävla om prispengarna. Skicka ditt förslag till info@jamlikt.se senast
den 18:e september behöver vi ha din ansökan.
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