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Ordföranden har ordet

Pandemiåret 2020 har satt sina spår i samhället men också i Hemgårdens verksamhet.
Personalen har tappat den nära kontakten med arbetskamrater och besökare, har levt med oro
för hälsan, oklarheter kring vad vi kunnat och inte kunnat göra, och tampats med en
cateringverksamhet som hankat sig fram i brist på fysiska möten. Hemgården är framförallt en
fysisk mötesplats, vilket har blivit extra tydligt ett år som detta när vi inte har kunnat träffas, och
som grädde på moset har vi inte bara fått hantera en pandemi - utan också lokaler som varit
stängda på grund av en långdragen renovering.

Att det känts som en enorm uppförsbacke både för personal och styrelse är ingen underdrift.
Frågorna har varit många, hur ska vi ro hem det här, hur ska vi klara att erbjuda verksamhet, hur
ska vi klara oss ekonomiskt? Mycket arbete har lagts ned på att vrida på slantar, att utnyttja de
resurser som funnits och att använda de statliga och kommunala stöd i den mån som varit
möjligt.

Ett envist arbete från hela den fantastiska personalgruppen har som vanligt visat sig vara en del
av lösningen för verksamheten. Nya spännande projektansökningar har gjorts, det digitala
utbudet och utomhusaktiviteterna har tagit nya uttryck och vi erbjuder nu saker som vi inte hade
en tanke på för ett år sedan. Och även om det inte varit detsamma så har det varit en lärorik
upplevelse och en möjlighet att se på verksamheten ur nya vinklar - de som kommer med att
anpassa sig efter nya förutsättningar.

Så, den här våren ser de flesta fram emot ett vaccinerat samhälle och färre restriktioner, men vi
på Hemgården ser också fram emot något lika efterlängtat. Snart kan vi öppna våra
nyrenoverade, säkra och tillgängliga lokaler. I skrivande stund väntar vi på de
besiktningsprotokoll som äntligen, om än i begränsad skala, låter oss öppna Hemgården för
besökare igen. Vi öppnar gradvis i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer och
ser fram emot det som är verksamhetens hjärta, en levande verksamhet i huset där du både
kan göra det själv, och vara dig själv.
Välkommen tillbaka, Hemgården!

Lund i maj 2021

Johanna Willstedt Buchholtz

Ordförande Lunds Ungdoms- & Hemgård, verksamhetsåret 2020/2021
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

_______________________________________________________

Styrelsen för Lunds Ungdoms- & Hemgård 2020 bestod av:

Namn Funktion Mandatperiod/Frekvens

Johanna
Willstedt-Bucholtz

Ordförande 1 år

Carina Selen Ledamot/Kassör 2 år/Udda
Maria Lindberg Ledamot/Vice.Ordf. 2 år/Jämna
Jörgen Wellsten Ledamot/Sekr. 2 år/Jämna
Lotta
Davidson-Bask

Ledamot 2 år/Udda

Stig Berthelsen Ledamot 2 år/Jämna

Ulf Filhage
Hannes Kindeberg

Ledamot
Ledamot

2 år/Jämna
2 år/Udda

Staffan Lindqvist Suppleant 2 år/Udda

Qian Qian Xing

Louise Follin

Suppleant

Suppleant 2 år

2 år/Udda

2 år/jämna

_______________________________________________________

Revision

Namn Funktion Mandatperiod/Frekvens

Johanna Hejnfeldt Thorén Revisor 1år
Marcus Wanegårdh Revisor 1år
Johan Hurtig Suppleant 1år
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Sergio Silva Suppleant 1___________________________________________________

Valberedningen i Lunds Ungdoms- & Hemgård  bestod av:

Namn Funktion/mandatperiod

Alexander Danborg Valbered/sam  1 år
Hanna Svederberg Valberedare    1 år
Fredrik Danelius Valberedare    1 år

___________________________________________________

Följande personer har varit anställda på Hemgården 2020:

Angela Noël Föreståndare
Bengt Björkman Caféansvarig Fritidsledare
Sussa Stubbergaard Fritidsledare
Emil Kovacs Fritidsledare (delvis tjänstledig)
Maria Rystad Fritidsledare
Christopher Lundell-Ek projektanställd Fritidsledare from 1/3-19
Heni Mataar projektanställd Fritidsledare from 1/8-19
Caroline Ekström Cateringansvarig
Sanela Melin Cateringmedarbetare
Benjamin Bäckström Cateringmedarbetare (budbilschaufför)

+ ca 15 st kursledare och timanställda vikarier samt Katarina Jonasson som arbetstränar

Hemgårdens öppettider:

Måndag 13.00-22.00
Tisdag 13.00-22.00
Onsdag 15.00-22.00
Torsdag 13.00-22.00
Fredag 13.00-23.00
Söndagar 16.00-20.00 (Café Tillsammans)

HEMGÅRDEN SOM MÖTESPLATS, KULTURHUS OCH ARENA FÖR DEMOKRATI OCH LÄRANDE

Föreningen Lunds ungdoms- & Hemgård driver i huvudsak mötesplatsen HEMGÅRDEN som är en öppen mötesplats
för alla i alla åldrar med fokus på unga. Vi har mellan 50-250 besökare per dag och bedriver pedagogisk verksamhet
med ett demokrati- och lärandefokus. Föreningens verksamhet är att arbeta aktivt för att stärka medborgarna.
Verksamheten föreningen bedriver beskrivs ofta utifrån besökarnas olika uttryck. Uttrycken kan vara konserter,
kurser, musikproduktion, foto, screentryck, internationella utbyten, gruppverksamhet etc. Kärnverksamhet i det
pedagogiska arbetet är ett lärandefokus kring dessa olika uttrycken och ett fokus på att ge individer makt över sig
själva. Hemgården är lika delar bildning, kulturverksamhet, socialt arbete som fritidsverksamhet.

Föreningens syfte är alltså i korthet att stödja ungdomar och erbjuda dem de verktyg som behövs för att bli
självförvaltande och få möjlighet att ta vara på de möjligheter som finns för att skapa sig ett gott och meningsfullt liv.
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Detta gör vi genom att konsekvent använda oss av demokratiska arbetsformer och ge våra besökare möjlighet till
våga att ta ett stort eget ansvar för och i vår verksamhet.
Hemgården har också en viktig funktion som öppen mötesplats där människor av alla de slag kan mötas för samtal
och aktivitet. Här finns stora möjligheter att utöva olika kulturverksamheter. Vi vill göra vår verksamhet så tillgänglig
och självklar för så många som möjligt. Mötesplatsen som nav för alla, oavsett ålder, kön, funktion, etnisk tillhörighet
eller annan diskrimineringsgrund. Detta är en evig process. Inkluderande verksamhet måste vara en process som
aldrig får stanna av. Känslan av sammanhang för individen är det vi vill uppnå och kulturuttrycket ser vi som ett medel
för att mötas inte själva målet.

Utmaningar under 2020

2020 var året då Coronapandemin slog till (covid19- viruset).

Helrenoveringen invändigt av Hemgården inleddes i november 2020.

Under våren 2020 fram till mars-april fortsatte det höga antalet besökare.Vi anser fortfarande att vi behöver utökade
resurser för att öka vår personaltäthet. Vi vill kvalitativt ägna oss mer åt varje besökare då vi levererar väldigt många
timmar fritidsverksamhet varje vecka på Hemgården. Medarbetarna känner sig fortsatt underbemannade i många
situationer eller splittrade och i bland annat stökiga situationer kan de känna sig otillräckliga. En oro som vi kände
även innan pandemin är att ungdomarna vi möter vittnar om en ökad stress, oro och psykisk ohälsa och i Lunds
kommun finns också en ökad romantisering av droger bland ungdomar. Vi vill vara en positiv motvikt till detta och är
genom våra generösa öppettider en kvällsöppen drogfri mötesplats för alla i Lund.

Vårt kommunala bidrag är vi mycket tacksamma för, men då det inte höjts sedan 2011 så räcker det inte lika långt
eftersom kostnader för löner och annat går upp i enlighet med kollektivavtal och inflation. Vi har påtalat för Lunds
kommun att detta är ett hot mot vår verksamhet och vi är tacksamma för den dialog som vi inlett för att kunna få till en
uppräkning av stödet. Vårt kommunala stöd täcker våra kostnad enbart årets första åtta månader, därefter måste vi
hitta egen finansiering eftersom vi bedriver verksamhet året runt.

År 2019 sades vårt kontrakt upp och vår inkomst från caféverkamheten på Gymnasieskolan Vipan försvann. Under
2020 hade Hemgårdens catering till början ett bra år, men iom pandemirestriktionerna, omställningen till digitala
möten och arbete hemifrån så hade cateringen som levererar fika till fysiska möten plötsligt inget kundunderlag. Detta
har varit ett mycket hårt slag för oss ekonomisk under 2020-2021. Vi var som många andra inte beredda på
pandemins effekter och stod med uppbundna kostnader som inte kunde anpassas i samma takt som pandemin
härjade. Nu måste vi ännu en gång anstränga oss för att hitta nya vägar för att kunna utöka vår budget igen.

Pandemin och global ekonomisk osäkerhet ledde till att fonder och stiftelser under året hade mindre pengar att dela
ut. Samtidigt var trycket från oss i idéburen sektor extra hårt eftersom många föreningar liksom oss drabbats av
motgångar i form av minskade intäkter. Detta är ett svårt läge som vi hoppas riktade medel under kommande år kan
motverka.

Inför framtiden beaktar vi risken att pandemins sekundära effekter av upplevd ensamhet och avskärmning från
sociala sammanhang kan leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa. Hemgården står redo att bemöta de utmaningarna
genom att erbjuda delaktighet och känsla av sammanhang anpassat efter individens förutsättningar. Digitalt eller
fysiskt, det goda mötet är vår styrka. En investering i oss kan generera långsiktiga samhällsbesparingar i form av
minskade kostnader för ohälsa och utanförskap.
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Bemötande av årets utmaningar

Det som kännetecknar oss och andra hemgårdar är vår förmåga att snabbt anpassa oss och ställa om. Vi har hållit
igång verksamheten hela verksamhetsåret och ställt om. Vi har haft mycket utomhus- och digitala aktviteter. Framför
allt inom fyra projekt, HG HUBEN, Ut i naturen med fiske, Hälsoprojektet och Find yourself för ungdomars ökade
engagemang och egenmakt.

Vi har vidtagit de åtgärder som vi kunnat genom statliga och lokala stöd som funnits att söka och vi har anpassat oss
och justerat vår verksamhet efter hand.

Under 2020 fortsatte vi på den inslagna vägen att arbeta mer projektinriktat. Detta delvis för att anpassa oss till
minskade intäkter från caféverksamhet och för att kunna genomföra specifika satsningar som inte ryms i ordinarie
fritidsverksamhetsbudget. Vi på Hemgården vill bidra till att uppfylla de Globala målen som berör oss alla och
speciellt våra ungdomars framtid. Med stöd från fonder och stiftelser lyckades vi genomföra flera lyckosamma projekt
för våra ungdomar, flera kunde genomföras helt enligt plan hela året, ett projekt kunde genomföra mång av sina
aktiviteter inan pandemin. Alla projekt har dock anpassats till rådande omständigheter och ställt om från fysisk till
digital och utomhusbaserad verksamhet.  Ersmus + projektet Find Yourself har anpassat sig och istället för fysiska
internationella resor har vi haft digitala arbetsveckor ihop via zoom. Projekt HG Huben och Ut i naturen
integrationsprojekt - med underprojekt Fiskeklubben driver vi som projektägare i samarbete med andra aktörer. Våra
projektmedarbetare har lagt ner ett stort arbete för att kunna anpassa projekten och försäkra sig om att aktiviteterna
Hemgården erbjudit har varit så smittsäkra som möjligt och följt alla folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Hemgården vill här rikta ett specifikt tack till Råybystiftelsen, De lekande barnens fond, Folke Ljungdahls stiftelse och
Lunds kommun för generösa bidrag. Tack för ett gott samarbete kring de utmaningar pandemin inneburit och de
justeringar vi gjort för att coronasäkra alla årets projekt.

Under pandemins början var vi mycket ute i vår trädgård och gjorde den inbjudande och fin samtidigt som vi kunde
erbjuda en mötesplats utomhus och hålla gott avstånd.

Hemgården vill bidra med kunskap, erfarenhet och trygghet då vi deltar i nätverk och samverkan. För att hantera de
utmaningar vi ser i Lund och kunna hålla uppe vårt brinnande engagemang på lång sikt så har vi fortsatt att erbjuda
medarbetarna handledning i hantering av svåra situationer/kriser för att kunna jobba på de villkor idéburen sektor
erbjuder utan att bränna ut sig, det som kallas hållbart engagemang. Många andra idéburna aktörer som arbetar med
socialt arbete använder sig av regelbunden handledning för både volontärer och medarbetare. Hemgården riktar ett
stort tack till bland annat De Lekande Barnens fond som med sina generösa bidrag gjort att bland annat detta kan
prioriteras. Hemgården deltar i nätverk med fältgrupp och fritidsgårdar och aktörer från olika samhällsfunktioner för att
samverka kring hur vi kan möta de stora utmaningar vi ser med utanförskap, drogmissbruk och dess konsekvenser.
Syftet är att  långsiktigt minska stök bland ungdomar i kommunen genom att effektivt använda våra resurser för att
hitta praktiska lösningar genom samsyn och att undvika stuprör. Hemgården deltar nationellt med hemgårdar och
hemgårdsliknande mötesplatser i olika nätverk som samlar hela landet för att hitta lösningar på gemensamma
utmaningar.
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Helrenoveringen av Hemgården delades in i tre etapper: etapp 1 våren 2019 (tillgänglig entré) och etapp 2
(takrenovering och nya nödutgångar (brandtrappa från övervåningen och replokal 1). I oktober 2020 inleddes etapp 3
som pågår fram till och med maj 2021. Den sista pågående etappen har inneburit en invändig helrenovering och
tillgänglighetsanpassning av Hemgården med bland annat nya ytskikt, el, vvs, ventilation, brandlarm nödutgångar i
replokal 2 och ändringar i planlösning för undanröjning av hinder på markplan. Helrenoveringen av våra toaletter och
installationen av en tillgänglig toalett är ett av våra mest efterlängtade långsiktiga mål som vi 2021 uppnått efter
många års strävan att göra Hemgården till en plats för alla.

Vi är väldigt stolta över hur mycket verksamhet vi kunnat erbjuda trots att vi och hela världen gått igenom en
prövning. Med hjälp av en engagerad styrelse, en flexibel personalgrupp, stöttande medlemmar och
Hemgårdsvänner som visar stort tålamod så har vi kunnat genomföra väldigt mycket trots att året hette 2020. Vi ber
er därför speciellt läsa sista sidan med Hemgården 2020 i siffror, där framgår hur mycket verksamhet vi levererar
även under ett år som 2020.

Årets inriktning

Under år 2020 beslutade vi att temat för att uppfylla årets visioner var Hälsa. Året innan var det Ekologisk hållbarhet.

Vi hämtar våra teman ur stadgarna och vår omvärldsbevakning. Lunds kommuns unga har meddelat (innan
pandemin) att deras största utmaning är ökad psykisk ohälsa.  Vårt hälsotema kretsar kring att visa på små val som
gör stor skillnad, kravlös rörelseglädje, främja en hälsosam kost utan pekpinnar, visa på hälsosamma alternativ till
läsk och energidryck och problematisera stillasittande eftersom hög skärmtid är en utmaning bland både barn unga
och vuxna. Inte kunde vi ana i januari att denna skärmtid och digitala närvaron i våra liv skulle öka så markant under
året. Vi beslutade oss för att genomföra en sockerfri månad i personalgruppen mars 2020 och utbilda oss mer om hur
fysisk och psykisk hälsa hänger ihop och hur vi kan erbjuda aktiviteter som minskar stress genom känsla av
sammanhang. Hos oss kan du möta nya vänner genom olika aktiviteter som utgår från gemensamma intressen.

Utmaningarna kvarstår inför framtiden och vi är också väl medvetna om att skärmar och digitala
kommunikationsmedel minst lika ofta som de bidrar till ett problem är en del av själva lösningen.

HLR

Hela personalgruppen genomförde genom gott samarbete med Lunds kommun en första hjälpen HLR utbildning med
inriktning: spädbarn, barn, ungdomar och vuxna. Vi övade även på livräddning i bassängen på Högevallsbadet i april
2020.

Nedan följer en genomgång av några av Hemgårdens möjligheter.

Alla fick anpassas till rådande läge och vi har haft öppet i enlighet med folkhälsomyndigheten restriktioner.

Caféet

Caféet är själva hjärtat på HG. Här kan man köpa en kopp kaffe och en baguette till ett lågt pris eller bara titta in
för att umgås en stund över något sällskapsspel. Ibland arrangeras det också öppna aktiviteter såsom turneringar,
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quiz, sällskapsspel, filmvisningar, kortspel, konserter, pyssel och hantverk. Mycket av arrangemangen genomförs
av besökarna själva med stöd från personalen.

Replokaler

I källaren finns två replokaler inrymda. I den ena samsas tre band med egen utrustning och den andra är utrustad
av Hemgården. I den sistnämnda repar 18 st band enligt schema. Kostnaden för banden är låg och reptiderna är
attraktiva.

”Lilla studion”

”Lilla studion" används dagligen av musiker som efter en kortare genomgång kan handskas med den själva. Här
kan man göra sin egen musik på en dator och sedan sjunga in sin text i sångbåset. Resultatet blir en färdig
musikproduktion. I dagsläget är det övervägande HipHop som produceras i lilla studion. Det är gratis att använda
studion men ett ”studiokort” krävs, som erhålls när man fått en genomgång av tekniken.

Studio Bengt

Studio Bengt är en mer avancerad studio. Här krävs det också en utbildad studiotekniker som sköter den tekniska
delen av inspelningen. Studion kan hyras för en billig peng och resultatet blir i de flesta fall mycket professionellt.
Sedan starten av studioverksamheten har fler än 372 album spelats in här.

Konsertlokal

Hemgårdens konsertlokal är om vi bortser från covid-19 flitigt använd. 2020 genomfördes 3 genomförda
konserter. Konserterna arrangeras uteslutande av besökarna själva i egenskap av band eller arrangörsgrupper.
Under 2020 stod sammanlagt 11 olika artister på Hemgården scen, konserterna besöktes av ca 100
personer.

Inom projekt HG HUBEN stod många fler på vår scen, se HG Hub

Fotolabb/Fotostudio

Fotolabbet är utrustat med sex arbetsplatser samt ljussluss. Analogt fotograferande har upplevt en verklig
renässans de senaste åren och allt fler har tagit chansen att gå en fotokurs på Hemgården. Det är också möjligt
att köpa ett labbkort som berättigar till att obegränsat använda labbet inklusive fotovätskor. Som ett resultat av det
ökade fotointresset har vi byggt upp en fotostudio i anknytning till fotolabbet. Därmed finns möjligheter till
porträttfotografering med hög kvalité. Under året upplever vi att intresset för fotot skjutit i höjden och vi är mycket
glada för alla som vill vara del av denna spännande verksamhet
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Hemgårdens lilla bio

I Lilla Bion finns det möjlighet att se film i en mindre biograf. Det har regelbundet visats film under året och det
finns möjlighet att låna bion för privata visningar eller med personer som delar intresset för en viss genre. Många
grupper har under året kommit och delat sin upplevelse i biografen, två frekventa grupper är de som ser på metal
konserter och de som ser på japanska musikaler som de själva översätter och serverar japanska snacks och
godsaker. Feministiska föreningar har använt bion för att använda aktuella filmer som utgångspunkt i
diskussioner.
Vår filmklubb har varit aktiv under året och innan pandemin visades film en gång i veckan. Teman har varit
HBTQIA+ och olika filmskapare/genrer.

Graffitivägg

I Hemgårdens trädgård står plank där unga konstnärer kan utveckla sitt intresse.. Med hjälp av erfarna
spraymålare kan vi erbjuda kurser och även om spontanmålandet minskat, då konstnärerna väljer att istället måla
på tex Stenkrossens större väggar, så finns fortfarande utövare i vår trädgård.

Screentryck-verkstad

I screentrycksverkstaden kan man göra sina egna schabloner för att sedan trycka dem på t ex tygpåsar, t-shirts,
affischer osv. Verkstaden är öppen för alla att använda och det har också hållits regelbundna introduktionskurser
under året. Screentrycket har vuxit och verkstaden används ofta av enskilda personer och grupper som på egen
hand utforskar konstformen och lär varandra mer. Under året har vi investerat mer i screentrycket på grund av att
det efterfrågats från ungdomarna.

Catering

Vi driver också en fair-trade café och cateringrörelse vars överskott vi använder till vår verksamhet. Den delen av
Hemgården används också i pedagogiskt syfte visavi våra ungdomar som på så sätt får en inblick i vad praktiskt
entreprenörskap innebär. Besök gärna www.hemgardenscatering.org och beställ billig fika till ert nästa möte. Fri
leverans inom Lunds kommun.

SÄRSKILDA SATSNINGAR UNDER 2020

CAFÉ TILLSAMMANS
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Under jan-mars har vi fortsatt att erbjuda öppen verksamhet under söndagar tack vare organisationen "Tillsammans
för Lund" som driver ett öppet cafe för att öka tolerans och mångfald i lokalsamhället. Samarbetet är ett positivt inslag
i huset. I samband med pandemin fick Café Tillsammans pausas liksom många andra föreningars aktiviteter i vårt
hus har tvingats till långa uppehåll. Vi välkomnar våra samarbetspartners tillbaka igen när omständigheterna åter
tillåter.

SPRIDNINGSARBETE  OCH JÄMSTÄLLDHETS OCH JÄMLIKHETSARBETE
Många inspireras av Hemgårdens arbete och pedagogiska förhållningssätt. Vi  tar regelbundet emot studiebesök.
HBTQ+ medvetenhet genomsyrar vår verksamhet med mål att vara en trygg plats för alla. FemiLund har regelbundet
träffar hos oss med filmvisning, diskussioner mm och vi har även under året haft grupper som håller i spelhäng, lajv
och andra möten med fokus på inkludering. Medarbetare har fortbildas inom normkritik för att öka sin och
medvetenhet om genus och andra ämnen avgörande för likabehandling.

IDROTT VÅRFRUHALLEN
På onsdagskvällarna har vi fokus på hälsa och rörelseglädje i idrottshallen på Vårfruskolan. Inga förkunskaper krävs
-alla får vara med. Denna satsning är den del ur vårt Hälsoprojekt som syftar att inbjuda till kravlös rörelseglädje och
ett alternativ till stillastittande och skärmtid. Under sommaren och hösten ställde vi om pga coronarestriktioner och
var istället regelbundet ute på sociala promenader.

SOCIALA PROMENADER
Våra sociala promenader är ett sätt för oss att umgås utomhus och social distanserat men ändå få vara del av ett
sammanhang och samtala med och stötta våra besökare. Det är också ett sätt att få feedback och dialog som
komplement till alla digitala kommunikationskanaler vi nyttjar. Ökat stillasittande är en oroande effekt av pandemin
och vi identifierade omgående att vi behöver satsa mer på att motverka stress och oro genom att  främja enkel
motion tillsammans.

HG HUBEN
-The HUB of expression and experience
Vårt nya stora fleråriga projekt som erbjuder öppen scen, poetry slam, jam sessioner, workshops, framträdanden,
samtal, möten, utbyten, karaoked singalong och flera kreativa underprojekt som KREATIVA INKUBATORN inleddes
hösten 2019 och hade som flest besökare våren 2020 innan pandemin slog till. Projektet bygger på ungas delaktighet
med syfte att mötas genom ett gemensamt intresse som kan ge synergieffekter. Långsiktigt är målet ökad
självständighet hos ungdomarna och att de tillgodogör sig livskunskaper genom att utmana sig själva. Vi stöttar
ungdomarna inledningsvis genom att coacha dem, ge dem verktygen för att själva utveckla sin talang och intresse för
musikproduktion, utveckla sin förmåga på scen inför en publik samt coachar dem i digital marknadsföring.

2020 arrangerades tre stycken ”The Hub - Open Mic/Jam Session”  (Hubar) med ca 50 aktiva deltagande
artister och ca 200 åskådare.

Vi följde noga de rekommendationer och restriktioner som sattes upp kontinuerligt under året.Vi tog
ansvar och försökte genomföra vår musikverksamhet så smittsäker som möjligt.

Totalt genomfördes en Open Mic-kväll, två karaoke-kvällar och två kvällar med Jam Sessions. Utöver
detta genomfördes tre konserter med ungdomar från närområdet.

HG HUBEN -FILMKLUBBEN
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Under 2019-2020  utvecklades även en Filmklubb som haft filmvisningar med efterföljande diskussioner i vår biograf
under våren (fram till pandemin). Ett mycket populärt inslag som varit välbesökt. HG Huben hade många lyckade
event fram till pandemin slog till och vi fick lägga flera aktiviteter på is och tänka om och ställa om till digitalt. Årets
Teman var jan-feb: Studio Ghibli, mars:HBTQIA+ och i april ett improviserat Covid tema. Sedan stängde bion för att
bidra till minskad smittspridning.

Hg Huben drivs i samarbete med Råbystiftelsen.

HG HUBEN -KREATIVA INKUBATORN

Vi öppnade också upp möjligheten att band knutna till Hemgården skulle få lov att spela in musik gratis i
vår ”Studio Bengt” under verksamheten ”Kreativa Inkubatorn”.

Sammanlagt deltog fem band/14 personer under verksamheten som ledde till inspelat material att visa för
vänner, familj och ladda upp på internet.

Vi drog också nytta av samarbeten som vi skapat oss via ”The Hub” där vi bland andra har knutit nära
kontakt med ”ESN Lund”. Tillsammans anordnade vi fyra spelkvällar tillsammans på Hemgården där
brädspel stod i fokus."

UNGA LEDER UNGA - SE ÄVEN ULU nedan

En av årets konserter var ett ”Unga leder Unga”-projekt, där ett musikläger för ungdomar anordnades av
ungdomar. Under en vecka skrev ungdomarna musik tillsammans, gav varandra feedback, gjorde
kreativa övningar och lära känna nya vänner.

Den 18e september stod ungdomarna på vår scen på Hemgården och bjöd på en svängig och
underhållande kväll som de sent kommer att glömma.

ULU
Vi har coachat ungdomar i flera ULU-sammanhang. Unga Leder Unga - kommunala projektbidrag och
verksamhetsbidrag till ungdomar i Lund. En unik kommunal satsning på ungas egenorganisering.

UT I NATUREN INTEGRATIONSPROJEKT - UNDERPROJEKT FISKEKLUBBEN REGNBÅGEN
inleddes hösten 2019. Syftet är att ungdomar som annars inte skulle komma ut i naturen får göra det och lära sig mer
om allemansrätten för att sänka tröskeln för att vistas utomhus,öka tillgängligheten, röra sig och få frisk luft utanför
staden, minskad skärmtid, mer rörelseglädje. Målgruppen ungdomar från socialt belastade områden med liten eller
ingen friluftserfarenhet får möta andra unga, svenskfödda eller med invandrarbakgrund som vill ut i naturen,
tillsammans lär vi oss om olika naturfenomen och upplever och knyter kontakter. Fiskeklubben är ett underprojekt
som välkomnar alla, vana fiskare såväl som nybörjaren för att åka ut på fiskeutflykter. Det långsiktiga målet är
integration och ökad inkludering och ökat föreningsengagemang i vår eller andras föreningar, fisket är ett sätt att
mötas.
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AKTIVITETER FISKEKLUBBEN REGNBÅGEN
Under 2020-2021 arrangerade Fiskeklubben 5 större organiserade utflykter- och en del arbete runt omkring. Vi
fiskade under 2020 i havet vid Landskrona, Hven och Malmö hamn, vi fiskade i Malmö kanal. Sammanlagt har 19
ungdomar mellan 15-25 år deltagit. Fiskeklubben drivs med medlemmarnas hjälp,  volontära insatser spelar en
avgörande roll för genomförandet av detta projekt som finansieras med stöd av bla Folke Ljungdahls stiftelse och De
lekande barnens fond. Inom detta projekt har vi samverkat med Fältgruppen.

UT I NATUREN - UTFLYKTER 2020

Vi har åkt ut i naturen med buss till olika typer av natur, våtmark vid sjö och vandring i skog.
Det har varit olika teman, som fågelskådning, titta på djur, insekter och träd. Vi har ätit matsäck ute, både medhavd
och lagat enkel mat med stormkök. För några som var med var det första gången som de satt på marken och åt och
de upptäckte platser som de aldrig förut varit på. De tyckte att det kändes friskt och uppiggande att vara ute i naturen
och upplevde att de lärde sig nya saker. Deltagarna har varit 33 stycken vid fyra längre utflykter och ytterligare 10 på
utflykter i närområdet. Åldern har varit mellan ca 11 och 22 år.
Vi hade 4 utflykter under hösten 2020, det var Krankesjön och Vombs ängar ,vandring på en del av Skåneleden i
Fulltofta och en utflykt tillsammans med mobila gruppen till Måkläppen där vi tittade på sälar.
Inom detta projekt har vi samverkat med Mobila gruppen och Fältgruppen.  Genomförandet av detta projekt som
finansieras med stöd av bla Folke Ljungdahls stiftelse och De lekande barnens fond.

FRITIDSFORUM + SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET
Hemgården har en viktig roll i den svenska settlementrörelsen. Genom Fritidsforum och Svenska
Settlementförbundet, våra riksorganisationer, kan vi sprida vår ide och få fler i landet att omfamna settlementtanken
och vikten av god pedagogik och ett coachande ledarskap.

KULTURNATTEN
Kulturnatten 2020 fick ställas in pga pandemin.

JULMARKNAD
Julmarknaden 2020 ställdes in pga pandemin

JULMIDDAG
Julmiddagen 2020 ställdes in pga pandemin

ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN LUNDS KOMMUN OCH IDÉBUREN SEKTOR
Hemgårdens engagemang i LIPS (Lunds Ideella Paraply) har varit stort och en av de viktigaste frågorna som drivits
har varit att få till en lokal överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund.

INTEGRATIONSRÅDET
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Hemgården deltar i Lunds kommuns viktiga arbete i Integrationsrådet.

HEMGÅRDSDAGAR
Under året deltog vi i det i det nätverk som formats med de andra hemgårdarna för att bemöta gemensamma
utmaningar och utveckla verksamheten.

PROJEKT FIND YOURSELF INTERNATIONELLT
Vi inledde vårt samarbete med Fritidsforum och Svenska settlement förbundet som en av parterna i projektet Find
yourself. Vi samarbetar med andra organisationer som verkar för ungas egenorganisation, hållbarhet och delaktighet
inom socialt arbete i Marocko, Italien och Frankrike.

HEMGÅRDEN 2020  I KORTHET OCH I SIFFROR

Det arrangerades 3  st konserter på Hemgården med sammanlagt ca 5 st band och 14 artister,  konserterna besöktes
av ca 100 personer.

2020 arrangerades även tre stycken ”The Hub - Open Mic/Jam Session”  (Hubar) med ca 50 aktiva
deltagande artister och ca 200 åskådare.

Det avhölls 7 st styrelsemöten i mötesrummet på Hemgården samt digitalt.

Hemgården hade 276 medlemmar medlemmar i åldrarna 0-76 år

Vi har haft 15 inbokade och/eller planerade biovisningar samt en hel del spontana filmkvällar utöver detta

Många är de besökare som besökt de frekventa studiebesök som ständigt efterfrågas och vi därför gärna bjuder in till

Slår vi ihop verksamheterna, öppen såväl som sluten på båda våra mötesplatser så erbjuder Hemgården ca 3175
verksamhetstimmar per år

Under sommaren 2020 hölls Hemgården öppen med ordinarie personal då kommunen önskade en så normal
sommar för ungdomarna som möjligt under ett påfrestande år. Vi erbjöd många smittsäkra och gratis aktiviteter.

Enligt förd statistik hade Hemgården i januari-februari mellan 50-250 besökare per dag. Allt som oftast minst 60/dag.
I mars sjönk siffrorna något mellan 40-197 st/dag. När covid restriktionerna förändrades från max 500 personer till
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max 50 samtidigt i allmänna sammankomster anpassade vi verksamheten och resten av året var vår verksamhet
utomhus och digital med betydligt färre deltagare som följde de nationella riktlinjerna. Först den 24 november stängde
vi i linje med Lunds kommuns riktlinjer vår öppna mötesplats (som då lämpligt nog påbörjat sin helrenovering några
veckor tidigare). Vi hade öppet för Lunds ungdomar i enlighet med kommunens önskemål för smittsäker verksamhet
under våren, sommaren och hösten.

Det gavs mycket tid för informellt lärande under under året med teman som foto, screentryck, spraykonst, DJ-ing,
ljudteknik, konst, odling, film, hantverk, språkcaféer, musikundervisning och matlagning.

Under året saknade vi våra årliga evenemang så som Julmarknad, Julmiddag, Kulturnatten mfl  då de inte kunde
genomföras på grund av rådande smittläge.

Under 2020 har 18 band repat drygt 960 timmar i vår replokal vid 318 olika tillfällen

Under 2020 har 37 artister spelat in i Lilla studion, tillsammans har de bokat ca 900 h gratis studiotid.
Trots pågående pandemi och renovering har 10 inspelningar gjorts i Studio Bengt.

5 band knutna till Hemgården deltog i Studio Bengt under verksamheten ”Kreativa Inkubatorn”

15 fotografer har arbetat ca 600 h i fotolabbet, utöver dessa har flertalet andra använt sig av vår fotostudio.

Vi har haft 1 praktikant och 1 person som arbetstränat hos oss under 2020

Flera föreningar och organisationer har haft verksamhet hos oss och eller samarbetat med oss; som t ex Attention
Lund, Bella Voce,Tamam, ABF, Föreningarnas Hus, FemiLund,Tillsammans för Lund, LIPS, Rädda Barnen,
AFG-föreningen, Barn i Start, Mejeriet, Lunds Skate- och konstförening,Drottning Blankas gymnasieskola, EOS Care,
OIKOS, SaISA -Latin american and SaISA -Latin american and Caribbean association,Youth Debate Society,
Japansk musikal på bio, Metal Heads, Måndagsyoga och Qi-gong, ESN Lund, ULU-grupper m.fl.

Vi har deltagit aktivt i många olika evenemang utanför Hemgården såsom Ungdomsmässor,
Konferenser,LIPS-aktiviteter, råd, styrgrupper, utbildningar, lokala,  nationella och internationella nätverk för
hemgårdar och ungdoms och fritidsverksamhet. Skillnaden är att under 2020 har dessa varit digitala via
videokonferens Vi är tacksamma för alla de utbyten vi kunnat ha trots (och ibland tack vare) pandemin då trösklar för
att genomföra ett digitalt möte sänkts avsevärt och vi på många sätt kommit närmre kollegor vi normalt vistas långt
ifrån genom att ta till oss och anpassa oss till den nya tekniken.

♥ SLUTORD ♥

Hemgården är en gammal förening och kommer ur en ännu äldre internationell rörelse. Detta till trots så ser vi att
Hemgårdens verksamhet aldrig blir förlegad eller daterad. Tvärtom; Hemgårdens verksamhet ligger i framkant och vill
hela tiden mer.

Hemgårdens verksamhet, kulturarbete och ungdomspedagogiska föreningsarbete är en tydligt tvärsektoriell
verksamhet. Vi delar inte den kommunala förvaltningsstrukturen, utan kan arbeta brett över alla fält hela tiden. Vi är
lika delar fritid, bildning, kultur och socialt arbete. Med frivillighet, nyfikenhet, lust och vilja möter och utmanar vi.
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Genom att fokusera på vilja, lust och meningsskapande hjälper vi både varandra och besökarna att sakta bryta
maktordningar.

Hemgården ska även i framtiden spela en viktig roll för ungdomar i Lunds kommun. Vi skall ytterligare utveckla vårt
arbete fokuserat på empowerment, icke formellt lärande och demokratiska metoder genom projekt tillsammans med
Hemgårdar i Sverige och internationellt.

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack för ett gott 2020 till…

- Styrelsen för att ni hela tiden har Hemgårdens bästa i åtanke då ni stöttar föreståndaren och hela personalgruppen
och hemgårdens medlemmar.

- Personalgruppen; ni är unika och ert engagemang kombinerat med hög kompetens är avgörande. Utan ert ‘utanför
boxen tänk’  hade vi inte vi aldrig kunnat genomföra all vår pandemianpassade verksamhet.

- Lunds kommun för årets bidrag och sedvanligt gott samarbete kring både utmaningar och utveckling.

-Speciellt tack riktas till Fältgruppen i Lunds Kommun för god praktisk samverkan kring många olika frågor. Tack även
till deltagarna i de kommunala nätverk för fritidsverksamhet som vi samarbetar aktivt inom i Lunds kommun.

-Lunds kommun för finansiering och för Lundafastigheter för samordning av ett flerårigt arbete genom projektering
och genomförande av den helrenovering och tillgänglighetsanpassning av era lokaler som vi har glädjen att nyttja.
Tack till varje enskild hantverkare som bidragit med stor yrkesskicklighet till fina resultatet. Ingen nämnd, ingen
glömd.

- Råbystiftelsen, De Lekande Barnens fond, Folke Ljungdahls stiftelse och Lunds Kommun för betydelsefullt
ekonomiskt stöd för att genomföra flera projekt. Vi tackar er för er generositet; ert stöd gör alltid stor skillnad för
Lunds kommuns unga och kanske betyder det extra mycket för många ungdomar just i år.

- ABF för gott samarbete kring lokaler, projekt och kompetensutbyte.

- Sveriges övriga 9 Hemgårdar och andra Hemgårdsliknande verksamheter för inspiration och utbyte. Hemgårdarna
har visat sin styrka under 2020 och sättet ni alla ställt om era verksamheter får oss i Lund att vilja utmana oss själva.
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- Svenska Settlementförbundet SSF och hela Settlementrörelsen nationellt och internationellt för givande utbyten.

-ERASMUS+ för finansiering av Find Yourself- Faciliter l’engagement de jeunes-Supporting youth empowerment.
Tack till alla våra samarbetspartners i Frankrike, Marocko, Italien och Sverige för givande utbyten.Speciellt tack till
Fyrhuset på Värmdö, Hässlehus i Borås och Kulturhuset Grand i Uppsala. Ni inspirerar oss varje dag.

-till alla besökare som tålmodigt väntat på renoveringen och hjälpt oss att bedriva verksamheten så smittsäkert som
möjligt.

- ...och alla idéella krafter på Hemgården, det är ni som gör Hemgården. Utan er, inget HG♥

Angela Noël

Föreståndare 2020
Lunds Ungdoms- & Hemgård
Kiliansgatan 11, 233 50 Lund
0722- 52 42 44

046-211 54 85

forestandare@hemgarden.org

www.hemgarden.org
facebook:
https://www.facebook.com/Hemgården-Lund-334079686607459/
Instagram: https://www.instagram.com/hemgarden/
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