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Svenska Blå Stjärnan

Älvsborgs ungdomsdistrikt och Norra Älvsborgs förbund
Ordförande Älvsborgs ungdomsdistrikt pg 92 97 94-6
Sofia Albertsson
0708-815320
Norra Järnvägsgatan 6A,
462 34 Vänersborg
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Ordförande Norra Älvsborgs förbund pg 22 01 15-0
Sofia Albertsson
0708-815320
Norra Järnvägsgatan 6A,
462 34 Vänersborg
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Lilla Edets kår och ungdomsavdelning pg 648 52 32-0
Eva Hasselgren
070-461 13 92
Starrkärrsvägen 4
44 496 Ödsmål
evahasselgren@telia.com
Trollhättans kår och ungdomsavdelning pg 67404-4
Carina Chröisty
070-2039989
Kärret
461 91 Upphärad carina.chroisty@vanersborg.se
Vänersborgs ungdomsavdelning pg 35 15 5-1
Sofia Albertsson
0708-815320
Norra Järnvägsgatan 6A,
462 34 Vänersborg
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Ordförande hästsektionen
Carina Chröisty
Kärret

070-2039989
461 91 Upphärad carina.chroisty@vanersborg.se

Kassör ungdomsdistrikt Lena Delin 0736-822021
Karstorp Skogen 461 97 Sjuntorp
lenadelin@hotmail.com
Utbildningsansvarig
Sofia Albertsson 0708-815320
Norra Järnvägsgatan 6A,
462 34 Vänersborg
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem under 26 år, 150 kronor för enskild
medlem från 26 år. Familjemedlemmar betalar 25 kr per person oavsett ålder. Du
blir medlem på vår hemsida: https://svenskablastjarnan.se/om-oss/bli-medlem/
Medlemsavgiften till hästsektionen är 80 kr till och med 18 år. Du som är över 19 år
betalar 100 kronor. Avgiften till hästsektionen sätts in på pg 92 97 94-6. Ange ÄRKS som meddelande
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Förnya ditt medlemskap i Svenska Blå Stjärnan
Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift? I slutet av 2021 skickades
inbetalningskort ut för 2022. Om du inte fått ditt inbetalningskort så maila vårt
kansli på sbs@svenskablastjarnan.se så hjälper de dig. Vill du bli ny medlem
så anmäler du dig på vår hemsida https://svenskablastjarnan.se/om-oss/
blimedlem/medlemsanmalan

Förnya ditt medlemskap i ÄRKS
Nu är det tid för dig som vill vara medlem i Älvsborgsstjärnornas Rid &
Körsällskap att lösa medlemsavgiften för 2022.
Medlemsavgiften är samma även detta verksamhetsår, 80 kr för alla till och
med 25 år, 100 kr för er som fyllt 26 år och äldre, sätts in på pg. 92 97 94-6
För att kunna vara medlem i ÄRKS så måste du först vara medlem i Svenska
Blå Stjärnan.
Tack för ditt stöd!

Hästsektionen meddelar
Under det första kvartalet av 2022 kommer inga hästaktiviteter planeras in
pga de osäkra väderförhållandena. På vår facebookssida kan det komma upp
spontana aktiviteter där du som medlem är varmt välkommen att delta, så gå
gärna in där för att hålla dig uppdaterad. Ev frågor skickas till carina.chroisty@
vanersborg.se
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Årsmöten 2022
Älvsborgs ungdomsdistrikt
Årsmöte för Älvsborgs ungdomsdistrikt hålles den 20 mars klockan 18.00
på Magnetvägen 20 i Trollhättan.
Anmälan till sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Välkomna!
Norra Älvsborgs förbund
Årsmöte för Norra Älvsborgs förbund hålles den 20 mars klockan 16.30
på Magnetvägen 20 i Trollhättan.
Anmälan till sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Välkomna!
Älvsborgsstjärnornas rid & körsällskap
Årsmöte 13 februari kl. 18.30
Välkomna till Älvsborgsstjärnornas Rid&Körsällskaps årsmöte 2022. Vi träffas
i Blå Stjärnans lokal på Magnetvägen, Hedeäng.
Anmälan till carina.chroisty@vanersborg.se
Trollhättans ungdomsavdelning
Årsmöte 13 februari kl. 17.00
Välkomna till Trollhättans avdelnings årsmöte 2022. Vi träffas i vår lokal på
Magnetgatan, Hedeäng, mitt emot Beijers Byggmaterial. Anmäl gärna att du
kommer så vi kan planera för inköp av fika! carina.chroisty@vanersborg.se
Vänersborgs ungdomsavdelning
Årsmöte för Vänersborgs ungdomsavdelning hålles den 6 mars klockan 18.00
Plats för mötet meddelas vid anmälan.
Anmälan till sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Välkomna!
Lilla Edets ungdomsavdelning
Lilla Edets ungdomsavdelning kallar till årsmöte söndagen den 27 februari kl
17:00 på rasta i Lilla Edet. Välkomna!
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Hundpromenader
Välkomna med på Svenska Blå Stjärnans populära hundpromenader. Alla hundar ska vara kopplade. Visa hänsyn och släpp inte fram din hund till okända
hundar. Ta med fika.
Om du inte redan är medlem så är du välkommen att gå med en gång och lära
känna oss, sedan vill vi att du bli medlem, om du tänkt gå fler gånger.
Söndag 27/2 klockan 13.00 obs tiden.
Samling vid Snäjk Vänersborg.
Promenad runt Holmängen som avslutas med grillning vid Sjövallen, om
vädret tillåter det.
Ta med det du vill grilla!
Anmälan till Helena.
hkarlsson68@hotmail.se
Söndag 27/3 klockan 14.00
Samling vid Dalaborgsparken Vänersborg.
Promenad till Bastungens fyr.
Tema: hundmöten.
Anmälan till Maj.
maj.duberg@hotmail.com
Välkomna!

Kaninhoppning i Trollhättan
Välkommen till Kaninhoppning i Trollhättan, vi drar igång igen den 2/2
klockan 18,00 - 19,30 i våran egna lokal på Magnetvägen 22 och håller på tills
påsklovet. Vi kommer att bla ha en pysseldag och olika teorilektioner ihop med
kaninhoppning och avslutar med en liten tävling. Det man ska ha med sig är en
säker transportbur, kaninsele och godis/pellets till sin kanin om man vill.
Vid intresse av kaninhoppningen så kontaktar du mig Filippa via telefon:
063267122 eller via Mail: Filippa.m.wendt@gmail.com
Hoppas vi syns där!
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Föreläsning: Från kalv till mjölkko
Den 20 februari klockan 16 kommer Alma Håkansson och föreläser om mjölkkor. Vi kommer under föreläsningen få följa djuret från kalv till vuxen mjölkko.
Alma är mjölkbonde och driver kontot Bondtösen på Instagram, Facebook och
Youtube.
Föreläsningen vänder sig i första hand till dig över 16 år.
Kostnad 100 kronor, vi bjuder på fika.
Föreläsningen hålls i Vänersborgs reumatikerförenings lokal,
Gasverksgatan 14, 462 34 Vänersborg
Anmäl dig till Sofia, Sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se senast 13 februari.
Glöm inte att ange eventuell specialkost i anmälan.
Anmäler du dig men uteblir så debiteras du för din plats.
Varmt välkomna!

Fårklippning
Under våren ska fåren på Valdalens djur &natur befrias från sin tjocka vinterull. Vi åker till gården, utanför Trollhättan, i egna bilar och får se hur det
går till med fårklippning. Den här gången vänder vi oss främst till något äldre
stjärnor, över 15 år.
Det kommer mer information om detta evenemang på facebook och hemsida,
när det är dags i mars/april. Vi vet inte datum ännu. Håll utkik!
Information: maria@kopp.se 0706808523
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Hitta oss på sociala medier
Distrikt och förbund: Svenska Blå Stjärnan Älvsborg
Hästsektionen: Älvsborgsstjärnornas Rid&Körsällskap
Hundsektionen: SBS Hundsektion
Vänersborg: Svenska Blå Stjärnan Vänersborgs ungdomsavdelning
Trollhättan: Svenska Blå Stjärnan -Kaninhoppning Trollhättan
Lilla Edet: Svenska Blå Stjärnan Lilla Edets Ungdomsavdelning
Bjärke: Svenska Blå Stjärnan-Bjärke
Instagram
Älvsborgs ungdomsdistrikt
www.instagram.com/svenskablastjarnanalvsborgu/
Vänersborgs ungdomsavdelning
www.instagram.com/svenskablastjarnanvanersborg/
Hemsida: https://svenskablastjarnan.se/lokala-forbund/norra-alvsborg/

Vill du bli medlem? Gå in på vår hemsida

https://svenskablastjarnan.se/om-oss/bli-medlem/

Vi samarbetar med Studiefrämjandet!
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Kalender
2/2 Kaninhoppningen i Trollhättan startar
13/2 Årsmöte Älvsborgsstjärnornas rid & körsällskap
13/2 Årsmöte Trollhättans ungdomsavdelning
20/2 Föreläsning: Från kalv till mjölkko
27/2 Årsmöte Lilla Edets ungdomsavdelning
27/2 Hundpromenad
6/3 Årsmöte Vänersborgs ungdomsavdelning
20/3 Årsmöte Älvsborgs ungdomsdistrikt
20/3 Årsmöte Norra Älvsborgs förbund
27/3 Hundpromenad
Dessutom:
Fårklippning

www.svenskablastjarnan.se

Manustopp till Stjärnfallet nummer 2 2022 är den 11/3
Maila till: sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
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