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TRANEMO & SVENLJUNGA PRIDE

23-30 OKTOBER 2021
KUNSKAP, KAMP, KÄRLEK!
EN SAMLAD MANIFESTATION KRING HBTQI, NORMER,
SOLIDARITET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
I TRANEMO & SVENLJUNGA!
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FÖRELÄSNINGAR
LÄS MER I DETTA BLAD SAMT PÅ:
WWW.SJUHARAD.RFSL.SE/TRANEMOSVENLJUNGAPRIDE21/
FACEBOOK-EVENTET TRANEMO & SVENLJUNGA PRIDE 2021

VÄLKOMNA!
Om Tranemo & Svenljunga Pride
Tranemo & Svenljunga pride är en vecka, en festival, en manifestation som lyfter frågorna kring dels
hbtqi, mänskliga rättigheter och lokalt arbete och dels aktiv antirasism. Med Tranemo & Svenljunga
pride vill vi ta ytterligare steg mot ett reellt och värdefullt arbete med hbtqi-frågor i Tranemo och
Svenljunga, året runt.
Tranemo & Svenljunga pride 2021 tar plats i bland annat Tranemo, Dalstorp, Limmared och Svenljunga –
kampen för lika rättigheter känner inga gränser.
2021 genomförs pride samtidigt som förbundet RFSLs kongress vilket vi ser som en fin möjlighet att slå
samman demokratiska samtal och intressant program lokalt och utspritt över landet – där RFSL finns
aktiva på omkring 35 olika platser.
I år fyller RFSL Sjuhärad 50 år som förening! Sedan 1971 har vi samlats för att arbeta för lika rättigheter
och mot förtryck, hat och hot riktat mot hbtqi-personer. Sedan dess har mycket hänt, vi har sett
framgångar och mött motstånd, såväl positiva som inskränkande lagar har införts, våld och övergrepp
från både stater och civilsamhälle har pågått och ändrat form. Av historien lär vi oss att det inte går att
vila i arbetet med mänskliga rättigheter, om vi blundar och glömmer bort att ta kamperna så kommer
krafter som vill begränsa demokrati, förminska hbtqi-personers utrymme och inskränka mänskliga
rättigheter att vinna mark. Därför genomför vi Tranemo & Svenljunga Pride. Vi ser att mycket har
vunnits och att mycket återstår att göra – lokalt och globalt. En mer rättvis och jämlik värld kräver
arbete – här och nu, precis som där och då.
Tranemo & Svenljunga Pride drivs av engagemang och hårt ideellt arbete - kombinerat med engagerade
kommuner och studieförbund, utan kommersiella intressen. Vi är övertygade om att ingen är fri förrän
alla är fria: kampen för lika rättigheter gäller precis varenda människa, oavsett vem du är, vem du blir
kär i, hur du identifierar dig, var du bor, vilken bakgrund eller livssituation du har och befinner dig i.
För att allt ska gälla just alla behövs ett aktivt arbete!
Tranemo & Svenljunga Pride 2021 är också en inbjudan till att ta ett bredare grepp, såväl geografiskt
som tidsmässigt, nu förändrar vi de här kommunerna, den här världen, till det bättre! Tillsammans!
ENGLISH: A lot of our programs are very possible to attend even if you do not speak Swedish, we can
also help with translation. Please visit www.sjuharad.rfsl.se/tranemosvenljungapride21, facebook event
“Tranemo & Svenljunga Pride 2021” or contact stina@sjuharad.rfsl.se for more info. Welcome!

Vi som arrangerar
RFSL Sjuhärad, Tranemo Kommun, Svenljunga Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad,
ABF Sjuhärad. I samarbete med flera kommunala verksamheter, Glasets Hus, SAQMI, QRAB och Dalstorps
Bygdegård. Vi får ekonomiskt stöd från kommuner, studieförbund och Västra Götalandsregionen.

Se eventuella uppdateringar på facebook-eventet
Tranemo & Svenljunga Pride 2021

PROGRAM I KORTHET
23-30 OKTOBER 2021

Läs mer om programpunktern på kommande sidor
Allt program är gratis att ta del av

Lördag 23 oktober

14.00-15.30 - Luften är fri - en promenad med tipspromenad - Walk With Pride. Samling: Centralen, Tranemo
16.00-17.30 - Föreläsning - hbtqi för allmänheten + om queer landsbygd. Centralen, Tranemo
19.00-20.30 - Invigning av pride med Alba Omega - live på scen. Centralen, Tranemo

Söndag 24 oktober
17.00 - Tove - filmen om Tove Jansson visas i Dalstorps bygdegård

Måndag 25 oktober
10.00-12.00 - Ungdomsmottagningen gästar Tranängskolan (ej öppet för allmänhet)
13.00-15.00 - Ungdomsmottagningen gästar Tranemo Gymnasieskola (ej öppet för allmänhet)
18.00-19.00 - Boksamtal om Mian Lodalens roman Lisa och Lilly - en sann kärlekshistoria. Svenljunga Bibliotek

Tisdag 26 oktober
14.00-19.00 Ung Pridekonst – vernissage och skapande verkstad hos Ung i Svenljunga (12 – 18år)

Onsdag 27 oktober
15.00-19.00 - Ung Pridekonst - utställning och skapande verkstad hos Ung i Svenljunga (12 – 18år)
16.00-17.00 - Fika med RFSL Newcomers och ta del av visning av utställningen Härifrån. Centralen, Tranemo
17.30-18.20 - Aino Gröndahl, asylrättsjurist, samtal och föreläsning om hbtqi och asyl. Centralen, Tranemo
18.30-19.30 - Paula Dahlberg: Vardagsrasismen, om mellanförskap och intersektionalitet. Centralen, Tranemo

Torsdag 28 oktober
Tranan och boken - Tranemo Biblioteks podcast kommer med ett nytt avsnitt. Digitalt
13.00-14.00 - Boksamtal om Mian Lodalens roman Lisa och Lilly - en sann kärlekshistoria. Tranemo Bibliotek
15.00-17.00 - Boka visning av utställningar eller samtal med RFSL, skriv till stina@sjuharad.rfsl.se
18.00-20.00 - Tove - filmen om Tove Jansson visas på Teaterbiografen Svenljunga

Fredag 29 oktober
Utställning Ung Pridekonst. Grottan, Tranemo
16.00-17.30 - Newcomers - workshop och samtal. Glasets hus, Limmared
17.30-19.30 - After Work med quiz. Glasets Hus, Limmared
20.00 IBEN - livemusik. Glasets Hus, Limmared

Lördag 30 oktober
12.00-13.00 - Heteroakuten - Livepodd med Niki och Freja. Centralen, Tranemo
13.00 och 14.00 - Sagoläsning med Bland Drakar och dragqueens. Tranemo Bibliotek
15.00-17.00 - filmvisning - Från frigörelse till transmilitans dokument från queerkampen i Sverige . Centralen, Tranemo

Hela veckan
23-30 oktober

Centralen i Tranemo, Konstnärsgruppens
galleri i Tranemo & Svenljunga bibliotek:
Utställningen Härifrån - om en kluven biljett till frihet
Centralen i Tranemo:
Luie Romero - ljudverk/fotografi - Där jag blev är jag trygg & queers
Agains Fascism - ljudverk - Brev till framtiden
Svenljunga Bibliotek & Tranemo Bibliotek:
Walk With Pride & Om det Queera - podcasts av ABF Fyrbodal
Dessutom: uppdateringar på sociala medier och håll utkik när Tranemos
kommunpoet Jimmy Alm diktar under veckan

Läs mer på:

Boka visningar till utställningar eller möten med RFSL Sjuhärad samt
ställ frågor eller framför funderingar genom att kontakta
stina@sjuharad.rfsl.se

www.sjuharad.rfsl.se/tranemosvenljungapride21/

och på eventet Tranemo & Svenljunga Pride 2021 på facebook

HELA VECKAN 23-30 OKTOBER
Utställningen Härifrån - om en kluven biljett till frihet
Centralen i Tranemo, Konstnärsgruppens galleri i Tranemo & Svenljunga
bibliotek. 2021. Måleri, text, ljud.
Sju hbtqi-personer med erfarenhet av att bo i länder där att vara hbtqi är
förenat med livsfara delar sina berättelser om hopp och kärlek, kamp och
framtid, rädsla och övergrepp. Här tecknas historier som sällan hörs och vi
vill med det sätta ljuset på att asylrätten skall vara okuvlig och självklar
samt visa hut trygghet inte går att ta för givet utan kräver vår närvaro.
Medverkande: Asma, Esther, Mehmet, Massie, Juliana, Sophia, Nancy
Konstnärer: Noah Rowan, Sonja Helander, Dante Odefey
Idé, text och produktion: Stina Nilss och RFSL Newcomers Sjuhärad

Luie Romero - Där jag blev är jag trygg
Centralen i Tranemo
2021. Ljudverk/fotografi
Som avslutande projekt efter två års konststudier vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
ville Luie en gång för alla undersöka vad som är mest queervänligt; staden eller
landsbygden. I verket Där jag blev är jag trygg gör Luie, som främst arbetar med kreativt skrivande, en
k o n s t n ä r l i g u n d e r s ö k n i n g k r i n g s t a d o c h l a n d , v a d k ä n n s t r y g g t ? V a r t v i l l d u h e l s t v a r a ? V a r f ö r t r o r d u
a t t d e t ä r s å ? L y s s n a v i a Q R - k o d e n o v a n e l l e r l ä n k e n : t i n y u r l . c o m / L u i e R o m e r o

Queers Agains Fascism - Brev till framtiden
Centralen i Tranemo
2021. Ljudverk
QAF har under flera år undersökt kollektivt skrivande som ett sätt att göra text och
skapa en gemensam röst. De är intresserade av den kontrollförlust och kreativitet som
uppstår i sökandet efter den delade mångfacetterade rösten. Brev från framtiden undersöker den
kommande förändringen i medvetandet, en process som också gör nuet mer begripligt.
Lyssna via QR-koden ovan eller länken: tinyurl.com/Brevtillframtiden

Walk With Pride
Svenljunga Bibliotek & Tranemo Bibliotek
Walk With Pride - en serie plakat som presenterar fakta, porträtt av aktivister och förebilder som gjort
skillnad för hbtqi-rörelsen, bland andra: Ester Blenda Nordström, David Kato, Sylvia Rivera och Angela
Davis. Walk with Pride innehåller också historiska nedslag och en tipsrunda.

Om det Queera - podcasts av ABF Fyrbodal
Svenljunga Bibliotek & Tranemo Bibliotek
Podcasten Om det queera spelades in sommaren 2021 av ABF Fyrbodal och presenteras i
tre delar som tar upp hbtqi, sexuell läggning och kön, normer, normmedvetenhet och
normers påverkan samt om hur vi kan arbeta med hbtqi och normer.
Lyssna på poddarna var du vill eller slå dig ned på Centralen i Tranemo eller på Svenljunga Bibliotek för
att lyssna på plats. Tänk på regnbågen som en skala, där finns vi kanske alla nånstans.
Lyssna via QR-koden ovan eller länken: anchor.fm/rfsl-sjuharad

Dessutom:
>> Uppdateringar på sociala medier: Tranemo kommun, Svenljunga kommun,
RFSL Sjuhärad. Håll utkik när Tranemos kommunpoet Jimmy Alm diktar
under veckan
>> Boka visningar till utställningar eller möten med RFSL Sjuhärad

samt ställ frågor eller framför funderingar genom att kontakta
stina@sjuharad.rfsl.se
Se eventuella uppdateringar på facebook-eventet
Tranemo & Svenljunga Pride 2021
Mer info finns också på
www.sjuharad.rfsl.se/tranemosvenljungapride21

LÖRDAG 23 OKTOBER

14.00-15.30 - Luften är fri - Walk With Pride

2021 är friluftslivets år: vi tar en promenad med historiska nedslag, inspiration och tipspromenad.
Samling vid Centralens huvudentré i Tranemo

16.00-17.30 - Föreläsning & samtal - hbtqi, normer och om queer landsbygd
RFSL Sjuhärads ordförande Stina Nilss håller i en inspirerande och informativ föreläsning om hbtqi,
normer, normmedvetenhet och om hur det egentligen kan gå att leva som hbtqi-person på landsbygder.
Centralen, Tranemo

19.00-20.30 - Alba Omega - Live & invigning
Alba Omega är artisten som inviger Tranemo & Svenljunga Pride, med vindlande melodier, kraftfulla
texter och den vackraste av musik. Direkt från Bohusläns kust kommer Alba Omega med en stämningsfull
konsert öppen för alla, på Centralen i Tranemo. Fridas Bistro har öppet för att köpa mat och dryck.

SÖNDAG 24 OKTOBER
17.00-19.00 - Tove - Filmvisning i Dalstorps Bygdegård
Helsingfors 1945, Andra Världskriget är slut och Tove Jansson hänger sig åt långa
festnätter, men också tvivel på sitt konstnärskap, har en varm kärleksrelation med
åländske politikern Atos Wirtanen och blir blixtkär i mötet med teaterregissören Vivica
Bandler. Samtidigt börjar skapandet ta sig oväntade vägar: den lilla sagovärld Tove
skapat för sig själv under kriget börjar växa. Filmen Tove skildrar en unik kvinnas
intensiva sökande efter lust och frihet, och tillblivelsen av ett av världens mest älskade
konstnärskap. Varmt välkomna på gratis filmvisning i Dalstorps Bygdegård!

MÅNDAG 25 OKTOBER
10.00-12.00 // 13.00-15.00 - Ungdomsmottagningen gästar skolor
Ungdomsmottagningen gästar Tranängskolan och Tranemo Gymnasieskola och bjuder in till samtal om
känslor, identitet, kropp och hälsa. Ungdomsmottagningen finns till för alla unga och har stor kunskap
om det mesta som rör livet, kroppen, identitet och känslor - välkomna! (ej öppet för allmänhet)

18.00-19.00 - Boksamtal om Mian Lodalens roman Lisa och Lilly - en sann
kärlekshistoria. Svenljunga Bibliotek
Lisa och Lilly smiter hemifrån och möts första gången en varm sommarkväll på en hemlig dans vid
Årstaviken. Drygt ett år senare, i september 1911, hittas deras sammanbundna kroppar i Hammarby sjö.
Denna kärleksroman är baserad på verkliga personer och omfattande research. Författaren Mian
Lodalen ger upprättelse åt de två unga arbetarkvinnornas magnetiska och förbjudna förälskelse.
Kom och ta del av ett samtal om boken och om den dynamiska tiden kring
förra sekelskiftet, i ett Stockholm som då mer än något annat var
kvinnornas, ungdomarnas och arbetarnas stad, där vi följer Lisa och Lilly
under deras sista år i livet.
För er som läser programmet tidigt:
missa inte heller när Mian Lodalen besöker Mark Pride 16 oktober i ett
samtal om boken, aktivismen och skapandet.

Se eventuella uppdateringar på facebook-eventet
Tranemo & Svenljunga Pride 2021
Mer info finns också på
www.sjuharad.rfsl.se/tranemosvenljungapride21

TISDAG 26 OKTOBER
14.00-19.00 - Ung Pridekonst - vernissage och skapande i Svenljunga
Ung i Svenljunga bjuder in till skapande verkstad i anslutning till vernissage för utställningen Ung
Pridekonst som visar ett antal unga hbtqi-personers konstverk i olika tekniker och uttryck. Alla som är
mellan 12 och 18 år är varmt välkomna!

ONSDAG 27 OKTOBER
15.00-19.00 - Ung Pridekonst i Svenljunga
Ung i Svenljunga bjuder på skapande verkstad hos Ung i Svenljunga i anslutning till utställningen Ung
Pridekonst som visar ett antal unga hbtqi-personers konstverk i olika tekniker och uttryck. Alla som är
mellan 12 och 18 år är varmt välkomna!

17.30-18.20 - Aino Gröndahl om asylrätt och stereotypa avslag
Aino Gröndahl är RFSLs asylrättsjurist som 2020 gav ut rapporten Acslagsmotiveringar i
hbtqi-asylärenden. Här föreläser och samtalar Aino om rapportens resultat och ger
vidgade perspektiv kring Sveriges människosyn och vad vi kan göra för att sluta bryta
mot FNs deklaration för mänskliga rättigheter. Centralen, Tranemo

18.30-19.30 - Paula Dahlberg: Vardagsrasismen
Paula Dahlberg är grundare till bloggen och instagramkontot Vardagsrasismen och
kommer nu till Tranemo & Svenljunga Pride för att samtala och föreläsa om
mellanförskap och intersektionalitet. Centralen, Tranemo

TORSDAG 28 OKTOBER
Tranan och boken - Tranemo biblioteks podcast kommer med nytt avsnitt
Tranan och boken är Tranemo Biblioteks podcast och i veckans avsnitt gästar Stina Nilss - ordförande för
RFSL Sjuhärad och Frida Lindqvist - skolbibliotekarie i Tranemo i ett samtal om hbtqi-litteratur, läsande
och queera berättelser. Ta del av podcasten digitalt.

13.00-14.00 - Boksamtal om Mian Lodalens roman Lisa och Lilly - en sann
kärlekshistoria. Tranemo Bibliotek
Läs mer under måndagens program. Lisa och Lilly smiter hemifrån och möts en varm sommarkväll på en
hemlig dans vid Årstaviken. Drygt ett år senare hittas deras sammanbundna kroppar i Hammarby sjö.
Kom och ta del av ett samtal om boken och om tiden kring förra sekelskiftet, i ett Stockholm som då var
kvinnornas, ungdomarnas och arbetarnas stad, där vi följer Lisa och Lilly under deras sista år i livet.

18.00-20.00 - Tove - filmen om Tove Jansson
visas på Teaterbiografen i Svenljunga
Läs mer om filmen under lördagen den 23 oktobers program. Varmt
välkomna till en gratis filmvisning där filmen Tove visas, om konstnären
Tove Janssons vindlande liv, kärlekar och konstnärskap. Året är 1945 och
den lilla sagovärld Tove skapat för sig själv under kriget börjar växa.
Filmen Tove skildrar en unik kvinnas intensiva sökande efter lust och frihet,
och tillblivelsen av ett av världens mest älskade konstnärskap.

Se eventuella uppdateringar på facebook-eventet
Tranemo & Svenljunga Pride 2021
Mer info finns också på
www.sjuharad.rfsl.se/tranemosvenljungapride21

FREDAG 29 OKTOBER
14.00-22.00 Utställning Ung Pridekonst. Grottan, Tranemo
Utställningen Ung Pridekonst visar ett antal unga hbtqi-personers konstverk i olika tekniker och uttryck.

16.00-17.30 - Newcomers - workshop och samtal. Glasets hus, Limmared
RFSL Newcomers samlar nyanlända och asylsökande hbtqi-personer i ett brett arbete för att bevaka och
bevara asylrätten, arbeta antirasistiskt och intersektionellt och stötta personer som tvingats fly sina
förra hemländer på grund av könsidentitet eller sexuell läggning. Här möts vi i ett samtal och en enkel
workshop för att dela berättelser och presentera arbetet bakom utställningen Härifrån - om en kluven
biljett till frihet.

17.30-19.30 - After Work med quiz. Glasets Hus, Limmared
Det är fredagskväll och vi bjuder in till After Work på Glasets Hus!
Ett quiz om mänskliga rättigheter, kultur, musik och hbtqi presenteras,
mat och dryck finns att köpa.

20.00 IBEN - livemusik. Glasets Hus, Limmared
Iben är göteborgsbandet som levererar pulserande, svävande och melankolisk
postpunk och indierock med styrka och puls. Gabrielle Baker, Niki Yrla, Freja
Holmberg och Hanna Uhlin avslutar vår kväll på Glasets Hus med en livespelning.

LÖRDAG 30 OKTOBER
12.15-13.00 - Heteroakuten! Livepodd med Niki & Freja. Centralen, Tranemo
Heteroakuten med Niki & Freja är podden som besvarar dina heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv. Utöver relationssnack innehåller Heteroakuten
exempelvis Alla barnen-skämt, astrologi, ölrecept, pappahumor, historiska anekdoter,
matchmaking, fittdjupsstatistik, killgissande, mycket värme och överraskande visdom.
Maila din fråga inför till: heteroakuten@gmail.com - du är anonym!

13.00 & 14.00 - Sagostund: Bland Drakar & Dragqueens. Tranemo Bibliotek
Alla barn mellan 3 och 7 år är välkomna till denna sagostund med Bland Drakar &
Dragqueens. Anmäl dig till bibliotek@tranemo.se eller 0325-576400. Varje barn
får ta med sig en medföljande vuxen. Begränsat antal platser.
Bland drakar och dragqueens är det prisbelönta succéprojektet där några av
landets mest erkända dragartister, Inga Tvivel, Carnita Molida och Tant-Henrik,
läser sagor för barn. Varje sagostund är som en färgsprakande konfettibomb av
glitter och förvandling som lockar till samtal, vidgar världen och bjuder in till lek
i sagornas förtrollande värld.

15.00-17.00 - Filmvisning: Från frigörelse till transmilitans
- dokument från queerkampen i Sverige. Centralen, Tranemo
SAQMI & QRAB bjuder in till film om queerpolitisk kamp och
priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag. Följ med på
festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt,
utåt och inåt. Här är rosa ballonger som sprids för vinden, knutna
nävar och glada sånger, lesbisk kamp, queerfeminism, göteborgsk
frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev Queersvall.
Här är spåren som leder till nuet och framtiden.

Se eventuella uppdateringar på facebook-eventet
Tranemo & Svenljunga Pride 2021
Mer info finns också på
www.sjuharad.rfsl.se/tranemosvenljungapride21

Och varsågoda!

TACK!

Utan alla nära och kära, kamrater och kompisar, kollegor och kämpar, föregångare och aktivister så går
inte en pridefestival att genomföras. Tack till er, ni som gått före och vi som fortsätter!
Vi som arrangerar har massor av personer, rörelser, föreningar och organisationer att tacka. Här väljer
vi att hålla det kort: tack till alla er som gjort skillnad, vill göra skillnad, gör sikllnad.

Några ord om pinkwashing:
Det är roligt och viktigt att manifestera och ordna pride, och ta del av detsamma, men det måste också
ligga något bakom det. Pinkwashing, eller rainbow washing, innebär att en aktör enbart använder
hbtqi-rörelsens symboler, regnbågsflaggan till exempel, för egen vinning men inte gör något för
rörelsens rättigheter på riktigt - under Tranemo & Svenljunga Pride vill vi undvika pinkwashing och visa
det som vi vet är äkta: att vi är många som vet att kampen för lika rättigheter inte kommer automatiskt
utan kräver en utspridd, i tid och geografi, parad av människor som vill se en rimligare värld.

Utbildning med RFSL Sjuhärad!
Lär er mer om normer, mänskliga rättigheter och hbtqi
RFSL Sjuhärad utbildar varje år kommuntjänstepersoner, elever, lärare,
företag, politiker, föreningar med mera. Ni är alltid välkomna att kontakta oss,
vi bygger utbildningarna tillsammans med er och anpassar alltid upplägget
efter era önskemål.
För skolor finns möjlighet att boka skolinformation (kostnadsfritt i mån av
plats, förskoleklass till gymnasium) och för er andra finns såväl korta som
långa utbildningar, även diplomering av er verksamhet kan vi ordna.
Vi anpassar våra utbildningar till alla områden: kommunala, ideella, vård, skola,
företag, serviceyrken med mera. Vi kan rikta våra utbildningar också med
fokus på antirasism, asylrätt, funktionsvariationer, seniorer, våld i relationer,
heder, hälsa med mera, vid sidan om information om grundläggande begrepp,
hbtqi, könsidentiteter och normer.
Kontakta stina@sjuharad.rfsl.se för mer information om våra utbildningar!
PRISER: Lektion fr 3000 kr, Halvdag fr 8000 kr, Heldag fr 15000 kr,
Diplomering fr 30000 kr. Hör av er så diskuterar vi, vi är inte omöjliga

Som medlem i RFSL stöttar du vårt arbete för
mänskliga rättigheter, bidrar till att vi kan öka
antalet trygga platser för hbtqi-personer och blir
en del av en rörelse som sedan 1950 arbetat för
att alla ska kunna ta del av samhället på lika
villkor.
Tack för att du är med!
100 kr/ år kostar det,
gå in på blimedlem.rfsl.se och klicka gärna i RFSL
Sjuhärad som lokalavdelning så stöttar du
arbetet också i vår geografi. Du kan även bli
månadsgivare / ge engångsbidrag.
Tack!

Vi som arrangerar
RFSL Sjuhärad, Tranemo Kommun, Svenljunga Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad, ABF
Sjuhärad. I samarbete med flera kommunala verksamheter, Glasets Hus, SAQMI, QRAB och Dalstorps
Bygdegård. Vi får ekonomiskt stöd från kommuner, studieförbund och Västra Götalandsregionen.

Se eventuella uppdateringar på facebook-eventet
Tranemo & Svenljunga Pride 2021
Mer info finns också på
www.sjuharad.rfsl.se/tranemosvenljungapride21

