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#Nyhetsbrev 11 – Jämställdhetsbutiken
Hej!
Nu är snart semestern för i år till ända för min del. På måndag drar det igång igen.
Jag ser både fram emot det som att det är väldigt skönt att bara vara ledig. Och ledig
har jag varit och mycket skoj har jag gjort så nu är batterierna laddade för ännu en
spännande höst med lansering av ny bok och inspelning av podcast.
Jag har inte gjort något jobb under sommaren men en och annan idé har kommit till
mig. De gör ofta det när en har som minst att göra och slappnar av från allt vad
måsten heter. Då hittar kreativiteten sin tid och tankarna får spinna iväg fritt. Då
gäller det att ha papper och penna eller på annat sätt få ner sina idéer för annars är
de borta igen. Som en dröm! En tror att en ska komma ihåg drömmen som en hade i
huvudet när en vaknade men det gör en ju aldrig. Samma är det med idéer. De bara
pyser iväg. Eller, idén kan vara kvar men hur den ska framställas, formuleringar och
dylikt är som bortblåsta. I alla fall för mig och jag tror det är samma för de flesta
faktiskt. Det har jag hört från säkra källor 😊
Jag har gjort min första podcast, den jag skrev om i förra brevet, och vi hade riktigt
skoj när vi spelade in den. Jag hade nämligen glömt att sätta i kontakten så vi fick
göra om stora delar av intervjun, samtalet. Men det var det värt för efter vårt
gapskratt tillsammans blev det mer avslappnat och podcasten blev riktigt bra
faktiskt. Jag uppmanar er igen, kom gärna med idéer på personer som jag kan
intervjua.
Igår hade jag och några konstnärer träff gällande Lustenrundan i Forshaga den 2425 augusti. Vi är 8 lokala konstnärer som kommer att ställa ut tillsammans. Alla
kände inte varandra från början utan det är en gemensam vän till oss som har samlat
ihop oss. Hon och hennes familj bor stort med många ytor för att ställa ut tavlor,
foton, böcker, smycken, hemmagjorda tvålar och keramik. Flera uthus och en stor
trädgård där vi ska lägga ut filtar, ställa stol och bord och göra gofika som våra
besökare kan köpa för en billig peng. Det kommer att bli supermysigt bara vädret
håller sig förstås.
Och jag som började med att jag inte gjort något märker nu när jag skriver att det har
jag visst. Men då allt går på Lust så är det inte belastande utan endast kul såsom
Lustenrundan kommer att bli.
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Ha en fortsatt bra sommar. Vi hörs igen 1 september.
Tills dess;
Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet.
Så skriv till mig på mail; carola.agren@carokomp.com
eller skriv offentligt på FB eller Instagram.
Hälsningar Carola Ågren
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