2019-11-01

#Nyhetsbrev 14 – Jämställdhetsbutiken
Hej!
Hoppas ni har det bra i Halloweentider och har det lugnt och skönt. Om ni vill ha
lugnt och skönt förstås. Jag har vilat ett tag från bokprojekt och annat. Däremot har
jag presenterat Määh… jag vill också vara med! för några potentiella intressenter
såsom tidningar och myndigheter som riktar sig mot föräldrar samt några bibliotek
och bokhandlare. Det går ganska trögt att få ut boken samtidigt som jag är dålig på
just den biten att sälja. Jag vill gå vidare och göra en ny bok eller annan produkt så
själva säljandet är ”töligt”, dvs tråkigt på värmländska. Tänk om en hade någon som
kunde göra det åt en.
Men nu när jag har vilat lite har tankeverksamheten kommit igång igen och jag vill
fortfarande försöka skriva den där kapitelboken för 9-12 år även om det nu börjar
bli lite stressigt då manuset ska vara klart 22 januari.
Jag har också fått en ide´ och en del uppslag till att framföra lite olika tankar och
reflektioner på scen och med lite musik. Tanken är en trevlig afton för en publik som
är intresserad av jämställdhet.
Den tanken växer mer och mer. Jag ska bara få till det och skaffa mig modet att göra
det. I ett sammanhang dit folk kommer för att få ta del av jämställdhetsarbete på
olika sätt, ett ställe dit personer kommer för att de är just intresserade av
jämställdhet. Det vore skoj. Tror jag. Vi får se!
Förstudien gällande att ta reda på om det finns företagare som vill jobba med
jämställdhet som tillväxtfaktor i Värmland håller på fortfarande så jag kan ännu inte
tala om hur det går. Kanske i nästa nyhetsbrev.
Det var allt för nu.
Ha en fortsatt fin halloween och så vi hörs igen 1 december.
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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