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Dans och nöjen i varma sommarnätter.
Kultur och politiska möten. Det är många som har egna ljuva minnen och erfarenheter från Folkets Hus och
Folkets Park. I Möten och människor berättar fil dr arkivarie Margareta Ståhl historien om Folkets Hus och
Folkparkernas 100-åriga historia. Boken skildrar den ideologi som formade husen och parkerna och hur de
blivit centrala demokratiska mötesplatser. Möten och människor beskriver också de många verksamheter de
gav utrymme för: folkbildningen, kulturen, nöjena och mötena. Folkets Hus och Folkparkerna har förändrats
från att uteslutande ha varit arbetarrörelsens mötes-platser till att efterhand bli breda folkliga rum och i någon
mening hela folkets hus och parker. Möten och människor är framför allt en bok om människors möten och
om hur människor i samverkan kan verka i och påverka samhället. Den visar Folkets Hus och Folkets Parks
betydelse i dag och deras möjligheter i framtiden. Folkets Hus och Folkets Parker är uppförda av lokala
föreningar. 1905 bildades Folkparkernas Centralorganisation, 1932 den första gemensamma
Riksorganisationen för Folkets Hus. År 2000 bildades den gemensamma riksorganisationen Folkets Hus och
Parker.
Möten och människor är en jubileumsbok med anledning av att det är hundra år sedan Folkets Parkers
Centralorganisation bildades. Boken ges ut av Folkets Hus och Parker i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek i Stockholm.
Nej tack. Rikshushållaren. Sökresultat för sidor.
Här bor ungefär 24 000 människor. Företagsregister. Flera gånger om året publicerar vi beslut om beviljade
kulturstöd, utvecklingsstöd och EU-projektstöd på webbplatsen. Här bor ungefär 24 000 människor. De flesta

bor i orterna Lomma och Bjärred. om FOLKETS HUS OCH PARKER. av Johansson Anders L. om
FOLKETS HUS OCH PARKER. Genom evenemangskalendern vill vi. Fakta om Lomma kommun Lomma
ligger i Skåne, vid kusten. om FOLKETS HUS OCH PARKER. I biografin Rikshushållaren ges en unik
inblick i Gunnar Strängs fackliga och politiska liv och gärning, i både med- och. I biografin Rikshushållaren
ges en unik inblick i Gunnar Strängs fackliga och politiska liv och gärning, i både med- och.

