
2013-11-15 

 
Kulturinstitutionschefer och verksamhetsansvariga  
Kulturkonsulenter  
Kulturchefer  
Kultursamordnare/-sekreterare  
Länsantikvarien  
Landstingets bildningsförvaltnings chef  
Folkhögskolorna 
Särskilt inbjudna:  
Kommunernas social-/omsorgschefer  !
Inbjudan till Kulturbygget – Hälsa och Kultur 
Kulturbygget är ett nätverk och utvecklingsprogram för länskulturen - 
kulturansvariga i kommunerna, kulturinstitutionerna, kulturkonsulenterna, m.fl. 
och en mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte. Kulturbyggets träffar har 
ofta ett speciellt tema med särskilt inbjudna grupper. Denna gång är temat Hälsa 
och kultur och länets omsorgschefer är särskilt inbjudna till nätverket. 
Tid och plats 

Torsdagen den 12 december 2013, kl. 09.15 – 15.00, Kalmar läns museum 
Program 

Kl. 09.15 – 09.45 Samling med kaffe i länsmuseets café  

Kl. 09.45 – 10.00 Välkommen, Örjan Molander, museichef 

Förflyttning till hörsalen 

Kl. 10.00 – 10.15 Presentation  

Kl. 10.15 – 11.00 "Kommer du ihåg" – minnesupplevelser i 
socialpedagogikens tjänst, ett samarbetsprojekt 
mellan Kalmar läns museum och två kommuner om att 
använda kulturarv som en resurs i äldreomsorgen  
Emma Angelin Holmén och Tina Lindström,  
Kalmar läns museum  

Kl. 11.00 – 11.10 Bensträckare  

!
Kl. 11.10 – 12.00 More living – Active age, ett internationellt projekt 

med Cape Wineland i Sydafrika om att använda äldres 
erfarenheter och kunskaper för att skapa bättre 
levnadsvillkor  
Ebbe Westergren och Tina Lindström,  
Kalmar läns museum 
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Kl. 12.00 – 13.00 Lunch och möjlighet att se museets utställningar 

Kl. 13.00 – 13.30 Presentation av projektet Hälsa och Kultur i 
Hälsolänet Kalmar 
Maria Agestam, Regionförbundet i Kalmar län  
Gull-Britt Johansson, Landstinget i Kalmar län  
Emma Angelin Holmén, Kalmar läns museum 

Kl. 13.30 – 15.00 Öppet forum 

Kl. 15.00  Avslutning med kaffe 
Avgift 

Kulturbygget - Hälsa och Kultur är kostnadsfritt.  
Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras en avgift på 200 kronor. 
Anmälan 

Anmäl ditt deltagande till maria.agestam@rfkl.se senast den 10 december 2013.  
Meddela om du önskar specialkost. 

!
Välkommen! 

Maria Agestam  
Samordnare design och kultur 

!
!
!
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