
 

 

 

  

Tjusthallen 
• Westerviks IBK 

• Antvarten IBK 

• Västerviks IF 

• Miljöpartiet De Gröna 

• Västerviks IK 

• Västerviks bordtennisklubb 

• Västerviks brädspelsförening 
 

Tennishallen 

• Westerviks Tennisklubb 

• Västerviks golfklubb 

• Moderaterna Västervik 

• Vänsterpartiet Västervik 

• Norra Socialdemokratiska 

föreningen i Västervik 

Bowlinghallen: 

• Domino 

• Båken 

• V8 

• Team Taggen 

Simmhallen: 

• Westerviks kanotklubb 

• Västerviks Dyksällskap 

• Västralundsföreningen 

• Lions Club Västervik 

• Lions Club Gamleby Överum 

• Aktiespararna lokalavdelning 139 

• Västerviks FN-Förening 

• Tjust Bike&Running club 

• Friluftsfrämjandet Västervik 

• Västerviksortens Ryttarförening 

• Västerviks koloniträdgårdar 

• Villaägarna i Tjust 

• Västerviks Biodlare 

• Tjust Distansklubb 

• Studieförbunden i Västervik 

 

 

www

se

Medverkande föreningar:

 

 

Sporthallen: 

• Handikappföreningarnas 
samarbetsorganisation 

• Afasiföreningen 

• Astma och allergiföreningen i 

Västerviks kommun 

• Hjärt och lungsjukas förening 

• Psoriasisförbundet i Norra 

Kalmar läns lokalavdelning 

• Tjustbygdens 

Fibromyalgiförening 

• Överums Bruksmuseum 

• Gamleby Folkparksförening 

• Västerviks civilförsvarsförening  

• Blankaholm Solstadströms 
föreningar i samverkan 
BBK:s damklubb 

Blankaholms BBK 
Blankaholms Folkets Husförening 
Blankaholms Rödakorskrets 

Blankaholms-Solstadströms 
Samhällsförening 

Föreningen M/S Blanka 
Strömmens Båtklubb 

• Hallingebergs föreningar i 
samverkan 
Elmarens Fiskevårdsförening 

Falkens Hästsällskap 
Hallingebergs Hembygsförening 

Hallingebergs Dansgille 
Hallingebergs Kyrkliga syförening 
Hallingebergs LRF-avdelning 

Hallingebergs Teaterförening 
Hallingebergs Västra 
Viltvårdsområde 

Hulthorva Såg 
Hummelstad Byalag 

Hummelstad Scoutkår 
Hunsala-Smitterstad 
Missionsförening 

IOGT-NTO Hallingeberg 
Sågklingorna 

Älmarsrums Brevlådeförening 

• Västrums föreningar i 
samverkan 
Västrums Hembygdsförening 
Västrums IF 

• Vråkabygdens byalag 

• Odensvi föreningar i samverkan 

Odensvi ekonomiska förening 
Odensvi föräldraförening 

Odensvi hembygdsförening 
OIF 

Odensvi intresseförening 
Odensvi kyrko och hembygdskör 
Odensvi LRF 

Bökensved

• Rabiat motor

• Friluftsfrämjandet Västervik

• Tjustalliansen. Ankarsrum OK, 

Gamleby OK, Västervik OK

• WMSK Motocross/Enduro

• Västerviks vollybollklubb

• Tjust MK

• Tjust Körsällskap

• Västerviks Kennelklubb

• Västerviks FF

• Västerviksortens Ryttarförening

• 0490 skate

• Westervik Boulesällskap

• Falkens Hästsällskap

• Björnsholms GOIF

• Amatörteaterföreningen 

Teaterskeppet

• Djurskyddet Västervik

 

 

Kampsportshall

(Sporthallen

• Västerviks Kampsportklubb

• Tae Yang Fighting Center

Forts. Sporthallen
• Latin Dans

• Unicorn Dancers

• Idrottsföreningen Träningsvärk 1

• Västerviks gymnastikförening

• Västerviks hopprepsförening

• Ravens cheerleading Västervik

• DK Danzvett

• BK Pärlan

• Medborgarskolan

• Westerviks Twirling Troop

• Västra Eds intresseförening m.fl

• Kumulus

• ABF Östra Småland/Öland

• Västerviks Stadsparksförening

• Västerviks Teaterförening

 

www.Foreningsrad.

se 

Medverkande föreningar: 
 

Bökensved Ute: 

Rabiat motor 

Friluftsfrämjandet Västervik 

Tjustalliansen. Ankarsrum OK, 

Gamleby OK, Västervik OK 

WMSK Motocross/Enduro 

Västerviks vollybollklubb 

Tjust MK 

Tjust Körsällskap 

Västerviks Kennelklubb 

Västerviks FF 

Västerviksortens Ryttarförening 

0490 skate 

Westervik Boulesällskap 

Falkens Hästsällskap 

Björnsholms GOIF 

Amatörteaterföreningen 

Teaterskeppet 

Djurskyddet Västervik 

Kampsportshall 

Sporthallen): 

Västerviks Kampsportklubb 

Tae Yang Fighting Center 

Forts. Sporthallen 
Latin Dans 

orn Dancers 

Idrottsföreningen Träningsvärk 1 

Västerviks gymnastikförening 

Västerviks hopprepsförening 

Ravens cheerleading Västervik 

DK Danzvett 

BK Pärlan 

Medborgarskolan 

Westerviks Twirling Troop 

Västra Eds intresseförening m.fl 

Kumulus 

ABF Östra Småland/Öland 

Västerviks Stadsparksförening 

Västerviks Teaterförening 

Program

ProgramLÖRDAGEN DEN 18 APRIL

Bökensveds 

En hejdundrande uppvisning av och hyllning till 

Västerviks kommun

Program 

Föreningsmässa  

Klockan 11.00 – 15.00  
Kommunens föreningar visar upp sina verksamheter och låter dig prova på

chans att vinna presentcheckar.  

Seminarier  

Spännande och intressanta föreläsningar av:

 

    

       

 

 

 

Johan Ernst Nilsson

Äventyrare 

 

 

Agne Bergwall 

Tränare/Coach 

Program LÖRDAGEN DEN 18 APRIL 

Bökensveds Sportcentrum 

ppvisning av och hyllning till föreningslivet i 

Västerviks kommun. 
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Bidragsexpert 

 

Jan Wiberg

Konstnär
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Jan Wiberg 

Konstnär 

 



 

Seminarier Ludvigsborgs
11.15 – 12.15 
Uffen Redhe från Dala-Floda, även kallad ”Föreningarnas Robin Hood”, har 

Mångårig  erfarenhet av utvecklings

föreningar och organisationer. 

om i Sverige i syfte att stödja det lokala föreningslivet med tips och idéer 

om hur och var föreningarna kan skaffa mer pengar till sinverksamhet.

 

12.30 – 13.45 
Johan Ernst Nilson har ett speciellt yrke. 

Han är upptäcktsresande. Och han har praktiserat sitt yrke på Antarktis, 

Himalaya och under sökandet efter den magnetiska Nordpolen. Under 

sina expeditioner har han insett att en äventyrare på elitnivå behöver 

en mängd olika kunskaper, som kännedom om avancerad teknologi och 

entreprenörskap samt juridik, psykologi och fysik, media och foto. 

Johan Ernst Nilson upplever att alla problem man stöter på i princip är 

uppbyggda med samma grundstenar, och han föreläser om vad han kallar 

Quatrologi – vilja, planering, styrning och motivation. Johans föreläsningar är rikt illustrerade 

med bilder och filmer från expeditioner från jordens alla hörn. Han menar att äventyr är

individuellt, och gränsen för var ett äventyr startar måste baseras på individens bakgrund och 

personlighet. Vissa är beredda att ta risker medan andra bygger sitt liv på trygghet. 

Svårigheten är att hitta den rätta balansen mellan säkerhet och risktagand

14.00 – 15.00 
Agne Bergwall är en av personerna bakom det svenska friidrottsundret 

Carolina Klüft. Som tränare för flera av landets främsta aktiva friidrottare 

har han en hel del erfarenheter att dela med sig av till andra ledare.

Agne vet hur man gör det omöjliga möjligt. Att ha kul med kvalitet är 

viktigt för honom. Att jobba med gruppen och teamet för att ta tillvara 

allas kunskap och glädje likaså. I hans ögon är dock det viktigaste att i alla 

sammanhang se helheten och tryggheten för individen.

ska kunna optimeras måste vi alltid se hela människan.

 

Västerviks konferens och 
Konferenser 

Ludvigsborgsskolan Aula 

Floda, även kallad ”Föreningarnas Robin Hood”, har 

utvecklings-, projekt-, och finansieringsfrågor till 

föreningar och organisationer. Uffen har ofta anlitats av kommuner runt 
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Västerviks konferens och eventbyrå
Konferenser – Event - Upplevelser

Floda, även kallad ”Föreningarnas Robin Hood”, har  
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Det vill säga att för att prestationen 

Uppvisningar Sporthallen

 

Uppvisning konst

Entré simhall

11.00 

Jan Wiberg 

Föreläser om konst samt målar inför publik.

 

Utanför Tennishall

11.00 

Benny Ekman

främst kvinno

på Tjustbygdens Sparbanks kr

Benny har dessutom varje vinter sedan 2005 blivit utvald att skapa en egenhändigt designad svit på 

ishotellet i Jukkasjärvi med traktens byggmaterial; is och snö. 

 

Uppvisningar Sporthallen 

11.00 – 11.10 Västerviks hopprepsförening ink

11.10 – 11.20 Unicorn Dancers 

11.20 – 11.30 Westervik Twirling Troop

11.30 – 11.40 Latin Dans 

11.40 – 11.50 DK Danzvett 

11.50 – 12.10 Hallingebergs teater

12.10 – 12.30 BK Pärlan, uppvisningsmatch

12.30 – 12.40 VIF Basket 

12.40 – 13.00 Hallingebergs dansgille

13.00 – 13.10 Västerviks hopprepsförening 

13.10 – 13.30 Västerviks gymnastikförening 

13.30 – 13.50 Hallingebergs teater

13.50 – 14.10 Medborgarskolan, Dansuppvisning 

14.10 – 14.20 DK Danzvett 

14.20 – 14.30 Västerviks hopprepsförening inkl. Ravens chee

14.30 – 14.40 Westervik Twirling Troop

14.40 – 15.00 BK Pärlan, uppvisningsmatch

 

Uppvisning konst 

Entré simhall 

11.00 – 15.00 

Jan Wiberg  

Föreläser om konst samt målar inför publik. 

 

Utanför Tennishall   

11.00 – 15.00 

Benny Ekman bor i Västervik och han är en konstnär som gärna målar lokala motiv. Benny målar 

främst kvinno- och husmotiv och hans konst finns representerad bland annat i Västerviks polishus och 

på Tjustbygdens Sparbanks kredit kort. 

Benny har dessutom varje vinter sedan 2005 blivit utvald att skapa en egenhändigt designad svit på 

ishotellet i Jukkasjärvi med traktens byggmaterial; is och snö. 

 

Västerviks hopprepsförening inkl. Ravens cheerleading  

Westervik Twirling Troop 

teater 

BK Pärlan, uppvisningsmatch 

dansgille 

Västerviks hopprepsförening inkl. Ravens cheerleading 

Västerviks gymnastikförening  

teater 

kolan, Dansuppvisning  

Västerviks hopprepsförening inkl. Ravens cheerleading  

Westervik Twirling Troop 

BK Pärlan, uppvisningsmatch 
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Benny har dessutom varje vinter sedan 2005 blivit utvald att skapa en egenhändigt designad svit på 

ishotellet i Jukkasjärvi med traktens byggmaterial; is och snö.  
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