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      September 2021 

Tema:  ”Ungt engagemang i Gävleborg” 

Förutsättningarna för ett aktivt föreningsliv ser 
lovande ut i takt med att vi är fler som blir vaccine-
rade. Stärkta av sommarsol, bad och svalkande 
regn kramar vi ur det sista av sommaren och drar 
igång våra verksamheter igen.  

XINGEN. handlar den här gången om engage-

manget hos våra unga . Alla vi vuxna, har ett an-
svar att låta de unga ta plats i det gemensamma 

engagemanget samt att dela med oss av vår erfa-

renhet. Men vi får inte glömma att även ta till oss 

nya tankesätt och arbetsmetoder.  

Låt det här numret av XINGEN. bli en inspiration. 

Bjud in och dela med er av ansvar i föreningen, låt 

de unga komma till tals och påverka. Tänk kreativt, 
tänk annorlunda, tänk nytt! Erfaren eller novis – vi 

kan alla kan lära av varandra. Föreningslivet har 

allt att vinna på ett utbyte mellan generationer. 

I nästa nummer: 

Röster från FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN 

Manusstopp 19 oktober 

Vill du vara med? Skicka in ditt bidrag till:  

gavleborg@helasverige.se 

I ärendefältet skriver du:   

Redaktionen  

Glöm inte skriva ditt namn och                        

telefonnummer så vi enkelt kan nå dig. 

Hit kan du också vända dig med synpunkter på  

XINGEN. eller om du tycker vi ska ta upp något 

särskilt i nyhetsbladet. 

XINGEN. september 2021. 

INNEHÅLL. Sida 

Från X-ing Gävleborg. 3 

Kultur i nödens tid. 
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På gång. 26 
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FRÅN X-ING GÄVLEBORG HÖSTEN 2021. 

Information och tips.  

      September 2021 

 

Den sommaren och den semestern den gick fort den..!  

Det är härligt med lata sommardagar, men nu är de över 

för denna gång. Dags att plocka in tomaterna, safta och 

sylta, lyfta in färgburkarna och vända blicken mot 

färgsprakande landskap. Under höstmörka kvällar lyser vi 

kanske upp våra hem med levande ljus — med eller utan 

doft! Allt medans vi funderar på hur att fortsätta lyfta lä-

nets landsbygder som en viktig part och hörnsten i sam-

hällskedjan. /Helena Näslund, VL X-ing Gävleborg 

SAVE THE DATE—lördag 13 november 

HÖSTKONFERENS OCH FÖRENINGSMÖTE MED X-ING GÄVLEBORG 

På gång i föreningen just nu!! (helasverige.se)  

Från regeringskansliet. 3 september släppte rege-

ringen budgetpropositionen för 2022. Man skriver 

från regeringen att satsningarna på landsbygden 

syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i 

hela landet. Läs mer och se filmen från press-

träffen via nedanstående länk: 

Hela landet ska leva – bondepaket och stora satsning-

ar på landsbygden i regeringens budgetproposition - 

Regeringen.se  

Röster från Österfärnebo. Byrådet — ett radiopro-

gram där Emma Knyckare reser runt i Sverige och 

möter människor i samtal om landsbygdernas kraft, 

verklighet och utmaningar — besöker Österfärnebo. 

Här diskuteras vikten av engagemang och kampvilja 

för att få bygden att leva och blomstra. 

Att lyfta sin bygd 9 augusti 2021 - Byrådet | Sveriges Radio   

EU-kommissionen har lagt fram en långsiktig vision  
för EUs landsbygdsområden där man identifierar  
utmaningar och problem och lyfter fram några av  
de mest lovande möjligheterna för dessa områden. 

Visionen bygger på framtidsstudier och omfattande  
samråd med allmänheten och andra aktörer på 
landsbygden. 
 
En långsiktig vision för landsbygdsområden (europa.eu) 

Hela Sverige ska leva Riks jobbar med att lansera 

ny hemsida. Här finns information både från Riks 

och landets 24 länsavdelningar/länsbygderåd. Så 

här ser den ut idag: Hela Sverige  

Foto: X-ing Arkiv 

Följ X-ings projekt via 

Förädlingsmackapären Förädlings-mackapären (helasverige.se)  

I Med och Motvind I Med och Motvind (helasverige.se)  

GIRA Internationella projekt (helasverige.se)   

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/paa-gaang-i-foereningen-just-nu/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/hela-landet-ska-leva--bondepaket-och-stora-satsningar-pa-landsbygden-i-regeringens-budgetproposition/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/hela-landet-ska-leva--bondepaket-och-stora-satsningar-pa-landsbygden-i-regeringens-budgetproposition/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/hela-landet-ska-leva--bondepaket-och-stora-satsningar-pa-landsbygden-i-regeringens-budgetproposition/
https://sverigesradio.se/avsnitt/att-lyfta-sin-bygd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_3162
https://helasverige.se/
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/foeraedlings-mackapaeren/
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/i-med-och-motvind/
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/internationella-projekt/
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Kultur i nödens tid; så hette en kulturvideoserie som Prisma School Production 
drog igång via ett speedprojekt hos Utvecklig Hälsingebygden. Detta när det inte 
gick att bedriva vanlig kulturell verksamhet inom film och annan kultur. 

Det blev en kulturserie i fyra olika delar vid namn “Kultur lever vidare”. Den gjordes för att inspi-
rera unga vuxna och andra att hitta nya möjligheter att skapa och fortsätta utveckla kulturen i Häl-
singebygden. Där intervjuar de olika unga kulturskapare som varit aktiva under pandemin och or-
ganisationer som kan stödja olika slags kulturella verksamheter och ger tips på hur unga kan skapa 
mer. 

Man får även hänga med bakom kulisserna 
på Prismas egna filmproduktion, Historien 
Olof glömde berätta. Den handlar om Häl-
singland och vikingarna som levde där un-
der 900-talet.  

- Det finns så mycket roligt man kan göra, 
och som är möjligt att göra bara man vill, 
säger Sara Nilsson, som bland annat är re-
gissör i filmen.  

- Att kunna få bygga upp och skapa en hel 
värld och till slut se den stå färdig, kontrar 
Viktoria Axelsson, kostym- och scenografi-
ansvarig tillsammans med Johannes An-
dersen.  

Prismas vision är att skapa en utvecklande 
verksamhet för unga. Flertalet av de krea-
tiva aktörerna är unga och nya i branschen 
och Prisma hoppas på att vara ett gott stöd 
in i filmens värld. Christian Axelsson som är 
huvudman betonar att det spännande med 
arbetet är att få arbeta och mötas mellan 
generationerna och få se kreativiteten 
väckas till liv.  

 

KULTUR I NÖDENS TID -                                  

Prisma School Production. 

      September 2021 

 

Fortsättning på sidan 5 

Foto: Viktoria Axelsson 
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Förutom en del mikrofilmer och utställningar så 
gjorde Prisma en kortfilm 2019. Filmen hette då 
Den som går före och var Prismas första pro-
duktion. Detta år tänker de höja ambitionerna 
och göra en film som är både längre och större.  

När Prisma grundades en ruggig novemberkväll 
vid köksbordet 2018 hade grundarna aldrig trott 
att de skulle stå med dessa stora projekt idag. 
Vid start fanns knappt något spår av en kamera-
man och de behövde kämpa med näbbar och 
klor för att få se verksamheten och filmen 
komma till liv. Idag har de ett fullt filmcrew och 
engagemanget är på topp. 

Kulturen kommer alltid leva vidare.  

Behind the scenes “Historien Olof glömde berätta”: 

www.youtube.com/watch?v=sqy5O-A48tE 

Den som går före:  

www.m.youtube.com/watch?v=nL-7_0SeBfQ  

Kultur lever vidare:  

www.youtube.com/playlist?list=PLXqKyFgj6MBBKpSNqkooQ7sn2zjomF0uJ 

 

Hemsida:  www.prismaproduction.se 

Facebook: www.facebook.com/PrismaSchoolProduction 

Foto: Viktoria Axelsson 

 
Foto: Viktoria Axelsson 

Fortsättning från sidan 4 

      September 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=sqy5O-A48tE
https://m.youtube.com/watch?v=nL-7_0SeBfQ
https://youtube.com/playlist?list=PLXqKyFgj6MBBKpSNqkooQ7sn2zjomF0uJ
http://www.prismaproduction.se
https://www.facebook.com/PrismaSchoolProduction
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       September 2021 

En hembygdsförening har normalt som sin främsta uppgift att äga och förvalta ortens 

hembygdsgård med historiska inventarier, vilket ger möjlighet för människor att se hur 

man levde och verkade förr i tiden. Med samverkan i bygden och yngre förmågor i styrel-

sen har arbetet i föreningen förändrats. Här kommer del 1, i en serie på 2, som berättar 

om  resan från att vara vad många tänker som en helt vanlig hembygdsförening  till att 

ganska plötsligt få fler ben att stå på i föreningen.  

 För Skogs hembygdsförening skedde en förändring 2018. Grunden till detta var att styrelsen i den förening 

som bildades 1995, Intresseföreningen Stråtjära Framtid, inte ansåg sig kunna bedriva fortsatt verksamhet 

med ställplatsen för husbilar och husvagnar vid badplatsen Skogsand vid Bergviken, att ta hand om badki-

osken där och att hålla redaktion för utgivning av den lokala tidningen Stråtjära Allehanda. Vid föreningens 

årsmöten beslutades om nedläggning samt att hemställa hos hembygdsföreningen att ta över all verksam-

het.  

Hembygdsföreningen, som ansågs mest lämpad, beslutade att ta över. Helt plötsligt hade hembygdsför-

eningen förvandlats från att normalt stå på ett ben, hembygdsarbetet, till att stå på fyra ben! Att driva en 

ställplats, en badkiosk och att vara ansvarig utgivare för den lokala tidningen var något helt nytt. Dessutom 

att även det arbetet måste ske på ideell grund. 

Den nedlagda föreningen hade under några år drivit bl a badkios-

ken med hjälp av yngre kvinnor och mammor. Det ville hem-

bygdsföreningen fortsätta med. Man tog ett radikalt grepp ge-

nom att på årsmötet 2018 adjungera dessa yngre kvinnor till sty-

relsen. De ingår numera som ordinarie ledamöter i styrelsen, vil-

ket också medfört att medelåldern i styrelsen radikalt sänkts med 

cirka 15 år.  

Vid den här tidpunkten hade X-ing inbjudit ortsborna till att göra 

en lokal utvecklingsplan, LUP. En av de arbetsgrupper som bilda-

des benämndes Aktiv Ungdom, där flera av dessa yngre kvinnor 

kom att ingå. De hade dels erfarenhet av arbetet med kiosk- och 

barnverksamhet och dels nyvunnen erfarenhet från arbetet med 

bygdens lokala utvecklingsplan.  

 

DEN MÅNGSIDIGA FÖRENINGEN –  
Skogs Hembygdsförening får förstärkning 

Del 1 av 2 

Fortsättning på  sidan 7 

Från arbetet med Lokal Utvecklingsplan Skog Stråtjära  

framtagen genom projektet Förädlingsmackapären. 

Från vänster: Linda Hjort, Tove Berglund  
och Sigrid Kastman . 

Fotograf Sven-Gunnar Englund. 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/foeraedlings-mackapaeren/
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/foeraedlings-mackapaeren/


7 

 

Med utgångspunkt i gruppen Aktiv Ungdom har hembygdsföreningen framgångsrikt drivit ställplatsen, kios-

ken och badet. Den ansvarige för redaktionen var ordförande i Stråtjära Framtid och ingår även som leda-

mot i hembygdsföreningens styrelse.  

Grunden i det som skett är alltså arbetet med vår lokala utvecklingsplan. Det 

är inte alls säkert att Skogsand med badkiosk och ställplats hade blivit så 

framgångsrik utan det arbetet och vad det faktiskt betytt för bygden. Inte 

heller att det redaktionella arbetet och utgivningen av Stråtjära Allehanda 

hade kunnat fortsätta. 

Jag har intervjuat tre av dessa yngre kvinnor för att ta reda på hur det kän-

des för dem när de som nya och oerfarna kom in i styrelsearbetet och hur de 

anser att de involverats. Linda Hjort framhåller att de sedan sitt inträde i sty-

relsen till en början helt ägnade sig åt arbetet vid Skogsand. De har av övriga 

ledamöter behandlats mycket väl och ansetts vara de sakkunniga vad gäller 

badet och kioskverksamheten. Allteftersom kom de även att involveras i 

själva hembygdsarbetet och har fått god kunskap av de övriga historiskt bevandrade ledamöterna.  

Tove Berglund och Sigrid Kastman instämmer i vad Linda sagt. De känner att de alltid varit väl omhänder-

tagna, lyssnade till och fått gehör för förslag om förbättringar. De känner sig trygga i sina roller i styrelsen 

och också fått en bra kunskap om hur styrelsearbete går till, något som de inte hade någon vana från, och 

kunnat öka sin bredd vad gäller ortens olika frågor. De är medvetna om svårigheterna med att få yngre att 

ideellt ställa upp i en förenings arbete, men de har bara positiva erfarenheter för sin egen del. 

Dessa yngre kvinnor, där också Emma Hyll ingått, har anordnat 

verksamheten vid badkiosken så att flera av ortens barn mellan 

10-15 år har fått ett allt mer utökat ansvar att ge service till kun-

der, ta betalt och sköta verksamheten i kiosken under viss upp-

syn. Som ersättning har ungdomarna bland annat rest med buss 

till Gröna Lund i Stockholm och en slalomdag i Kungsberget har 

arrangerats med alla utlägg betalda. Det har fungerat mycket 

väl och alla har varit nöjda.  

Pandemin har medfört ett avbräck i verksamheten. De avser att, 

utifrån en mjukstart i år, till nästa år fullt ut kunna fortsätta på 

den inslagna linjen. Här ser vi ett gott resultat av ett engagerande arbete med en lokal utvecklingsplan. Det 

kan säkert mana till efterföljd på andra orter i länet. 

I nästa nummer av XINGEN. kommer del 2 där jag via intervjuer med några andra styrelseledamöter när-

mare tittar på hur det nya föreningsarbetet påverkat hembygdsföreningen, både ekonomiskt och arbets-

mässigt. 

Text Sven-Gunnar Englund, Stråtjära 

Fortsättning från sidan 6 

Aktiv Ungdom Skogsand sommaren 2018.  
Från vänster Moa Åberg och Felicia Kapraali. 
Foto Linda Hjort.  

      September 2021 

Från arbetet med Lokal Utvecklingsplan Skog Stråtjära  

framtagen genom projektet Förädlingsmackapären. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/LBR/Gaevleborg_X-ing/Dokument/LOKAL_UTVECKLINGSPLAN_SKOG_STRAATJAERA_januari_2020.pdf
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/foeraedlings-mackapaeren/
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/foeraedlings-mackapaeren/
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Alla landsbygdsutvecklare 

Gävleborgs län 
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Kolmilan vid ”Tittkojan” , Utomskogen 2021 

 2021 

Foto: Börje Norfelt 

Under semestertider vill man gärna se och uppleva något utöver det vanliga. Det är också 

den tid då många av länets bygdeföreningar har full aktivitet. Trots restriktioner och tidvis 

besvärlig väderlek har eldsjälar kämpat för att hålla verksamheterna igång. Vykortet kommer 

den här gången från Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus i Utomskogen, Bollnäs 

kommun. 

Byarna Utomskogen är en bygd det är drag i. Under 
augusti månad kolades en mila som besöktes av ca 
500 personer långt in i skogen. Där invigdes även en 
nybyggd kolarkoja. Här visas film utomhus vid För-
eningshuset. Radio Gävleborg med ikonen Hasse 
Persson sände en fredag sitt förmiddagsprogram från 
Bogården. Ämnet under programmet var—hur mår 
bygden idag? Augusti månad avslutades med en 
vandring på kyrkstigen från byarna ner till Båthusvi-
ken i Ljusnan och rodd med kyrkbåtar till högmässan i 
Arbrå kyrka. Med på resan, och underhöll med nyck-
elharpa och fiol, var riksspelmännen Karin och Peter 
Puma Hedlund. Efter högmässan serverades kaffe o 
smörgåsar samt en guidning av kyrkans status under 
1000 år. Denna kyrkbåtsresa var den första på 136 år. 

X-INGLAND  5 Kr 
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BARTOSZ STROINSKI — uppvuxen i Bjuråker, 

idag förbundsordförande i Vi Unga. 

X-ing möter en nybliven heltids-

arbetande förbundsordförande 

med Polska rötter för att prata 

om ungas engagemang.  

Han beskriver sig som en lands-

bygds-, demokrati- och folkbild-

ningsfantast som ovanligt tidigt 

tagit sitt intresse till seriös hand-

ling och redan kommit långt. 

Som 19 åring har arbetet fört ho-

nom till Mälardalen från 

hemtrakten i Bjuråker och Dell-

enbygden, men att Hälsingland 

alltid är “hemma” råder det ing-

en tvivel om.   

Med massor av ord tar han tag i 

dagens ämne med både glädje, 

frustration och ett brinnande in-

tresse.   

Bartosz uppmanar oss övriga att 

fortsätt försöka hjälp de unga 

komma framåt. Det tragiska i 

budskapet är att han reagerar på 

en trend där vuxna redan HAR 

gett upp hoppet om unga - “men 

har de ens fått chansen?”  

Vi ska nu försöka gå till botten 

med det i den här intervjun.  

 

Foto: Joar Nordmark 

- ”Alla vuxnas favorit E-post?  Nej tack!!” 

Fortsättning på sidan 10 

Foto Joar Nordmark 
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Här kommer några tips från Bartosz om 

kommunikationsformer utifrån ungas perspektiv 

Från helahälsingland.se  8 maj 2021. Vill minska kritiken mot eporna – 16-åringar siktar mot motorfritids-

gård: ”Så folk inte behöver gnälla” 

Många ungdomar i Delsbo har ett stort intresse för A-traktorer och epor. Det fick ett gäng 16-åringar att 

starta föreningen Delsbo Motorfritidsgård. Nu saknas bara det viktigaste – en lokal att hålla till i. 

– Vi vill ha ett eget ställe så folk inte behöver gnälla, säger ordförande Aaron Sving.  

https://www.helahalsingland.se/artikel/vill-minska-kritiken-mot-eporna-16-aringar-siktar-mot-motorfritidsgard-

sa-folk-inte-behover-gnalla   

Ett bra exempel är  Vi Unga motorburna i Delsbo. 

Vi Unga har ett försök med fyra A-traktortäta  orter i landet; Askersund, Växjö, Umeå och Delsbo. De vill 

med projektet få de unga som är intresserade av  att köra och meka med A- traktorer att ta detta vidare. 

Med en bättre organisation kring sitt intresse kan  de på ett annat sätt ta sin plats i samhället.  

Frågan är känsloladdad och det är ofta konflikter kring att  köra “EPA” som det fortfarande kallas. I hela lan-

det är det här ett uppseglande "ungdomsproblem”, som det kallas. Unga behöver få organisera sig, formu-

lera sig och få resten av samhället att se nyttan och avstigmatisera intresset.  Det här kan faktiskt kallas en 

egen kultur, en egen rörelse.  

Det är väldigt fascinerande att möta dessa unga, tycker Bartosz. -”Det är ju inte raggare som vill supa ner 

minderåriga som fördomarna säger, det är engagerade och duktiga unga som vill göra sin grej.”  

Vilka är Vi Unga?   

Vi unga kallar sig “Landsbygdens ungdomsförbund” och är en gammal organisation sprungen ur den tidiga 

bonderörelsen. Funktionen har hela tiden varit att skapa aktiviteter och engagemang bland unga på lan-

det.  

Man driver fortfarande på för att unga ska få sina röster hörda, ta plats och vara en del av lösningarna på 

problem som dyker upp utifrån lärande genom deltagande. Förbundet är fristående och partipolitiskt obun-

det och finns i hela landet.  

Just nu jobbar organisationen med ny hemsida, ett landsbygdspolitiskt ungdomsprogram och har bland annat 

tagit fram material kring nya och engagerande former för möten.  

Förbundet ser att det finns  problem på landsbygden som slår ännu hårdare mot 

barn och unga. Till exempel corona har gett ännu större hinder att träffas och skapa 

sammanhang där det redan brister i kollektivtrafik och bredband. Sådant tvingar 

unga att flytta, att de förlorar hoppet. Man kan dock göra mycket, som att åtgärda 

de klassiska tillgänglighet och serviceproblemen som påverkar alla.   

www.viunga.se 

 

Fortsättning från sidan 9 

Fortsättning på sidan 11 

      September 2021 

https://www.helahalsingland.se/artikel/vill-minska-kritiken-mot-eporna-16-aringar-siktar-mot-motorfritidsgard-sa-folk-inte-behover-gnalla
https://www.helahalsingland.se/artikel/vill-minska-kritiken-mot-eporna-16-aringar-siktar-mot-motorfritidsgard-sa-folk-inte-behover-gnalla
http://www.viunga.se
http://viunga.se/
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Men hur kommunicerar man med unga?  

Vi tittar på några kommunikationsformer utifrån ungas perspektiv: 

 

Alla dessa nya sociala medier? Med dessa kan man nå ut generellt med nyheter, ge en ögonblicksbild av 

verksamheten  eller leta upp särskilda personer men i övrigt är det är ett ständigt överflöd av information 

och intryck som inte är så tillförlitligt för kontakt.  

Särskilt på snabba bildplattformar som Snapchat drunknar informationen i allt  som man “scrollar” igenom. 

Facebook är tvådelat, de flest har skapat ett konto men att använda det är inte lika  självklart bland unga.   

Alla vuxnas favorit E-post? Nej tack. Mailen är inte självklar, det är som med övriga sociala medier att det 

drunknar.  Man har redan 5 nyhetsbrev, orderbekräftelser, information mm. Unga idag lägger inte särskilt 

mycket energi på inkorgen  då den är förknippad med infoöverflöd, en skolmail med “måstekommunikation” 

med läraren, praktiska och tråkiga ämnen.  -  “Jag har till och med ett exempel på en gymnasieelev som ald-

rig ens lärt sig att svara på de mail han  får till sin inkorg.” säger Bartoz.  

Skrivna affischer eller brev? Ja, faktiskt. Ett kort brev kan fånga unga för att det är så ovanligt,  liksom affi-

scher är det ett medium där det inte redan är överflöd. Första meningarna och första intrycket  är A och O, 

kom ihåg att unga har växt upp med att sålla information och sållar hårt.  

Men inget slår en personlig relation där man tar kontakt via sms eller ett samtal! Det låter omodernt men 

det gamla  vinner i längden. Olika saker funkar så klart för olika personer, men telefonen är det säkraste.   

Och sen då? Ha tålamod! Unga kan lätt glömma bort, missa, tappa bort sig på ett sätt som kan vara ovant.  

Man behöver vara drivande i initiativ till en början för att vägleda. Det gäller att ha rätt förväntningar.  

Alla svarar inte, är inte intresserad, unga har massa annat och ditt initiativ kan vara fel form i fel tid.  

Du vet inte vad utfallet blir men det är lärorikt för alla parter.  

Var får man tag på ungdomar?  

– ”Det är så konstigt” säger Bartosz: – ”Alla har ju unga och unga vuxna i sin 

närhet, men få ställer dessa frågor direkt till dem!”  Skolan går inte att undvika 

när man ska nå unga, men det kan vara svårt att komma in. Då är en ungdoms-

förening eller fritidsgården en lättare väg in. Som exempel besöktes Delsbo av 

Projektet Motorburna i Umeå med en föreläsning om sin förening. Föreläsning-

en annonserades via fritidsgården/skolan samt ett redan byggt nätverk i Vi 

Unga, och inspirerade det lokala engagemanget.    

? 
Fortsättning på sidan 12 

Fortsättning från sidan 10       September 2021 
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Vad gör man sen? 

Man får börja i olika ändar. Ibland i verksamheten - hitta en lokal eller 

plats. Ibland värderingsmässigt- förändra gamla tankesätt och låt unga ta 

plats. Ibland organisatoriskt- utforma möten och verksamhet så att unga 

får och kan vara med.  

Ta hjälp av Vi Unga eller andra som studieförbund, Hela Sverige ska leva 

med flera. Att få ta plats och själva skapa sig en uppfattning om vad man 

tycker, vill och hitta lösningar är viktigt. Man måste få de unga att tro på 

sig själva, att de kan förändra och göra saker bättre själva bara de får rätt 

verktyg. Ge de unga framtidstro och tro på egna kapaciteten. Såsom tidi-

gare då man saknade mötesplatser och byggde egna bygdegårdar, så be-

höver de nya unga också stärkas och bygga upp sammanhang där de vill 

fortsätta leva och bo.  

Text Jenny Breslin, Loos 

Vad ska man prata/inte prata med unga om?   

Man tror att man redan vet vad ungdomen tycker och står för, man har förutfattade meningar. Men om man 

ställer frågor utan att komma med svaren blir man ofta förvånad. De som “bara hänger på byn” kanske vill 

engagera sig kring bredbandet?  

Och hittar du EN ungdom- fråga direkt hur den och deras vänner vill ha kontakt! Hur man uttrycker sig om det 

man vill skapa intresse i är viktigt. Det är alldeles för vanligt att slänga ur sig saker som att  “Det är så mycket 

jobb med att hålla bygdegården igång” eller “ ingen engagerar sig, det är tungt med ideella  

föreningen” i vardagligt tal.— “Kommer det verkligen locka unga när det är dags att välja in nya krafter?" frå-

gar sig Bartosz.  

Att fråga allmänt om “bygdens framtid” och “vad tycker du?” är för okonkret. Man måste fråga om något 

specifikt och därifrån leta sig vidare. Våga prata konstruktivt även om det som är konflikter, tex “Vad är det 

roliga med att köra “EPA” istället för “Varför stör ni så mycket med era bilar?” Många upplever tex att A- 

traktorer blockerar vägen och stressar vanliga bilister som har bråttom. Men är det bara ungdomarnas fel? 

Kan man se över hastighetsgränser och öka säkerhetskraven? Eller komma överens på något annat sätt? De 

är ju lagliga och de har ett intresse, så utgå ifrån hur man gemensamt kan göra det bättre.  

Ett annat exempel är bredbandsproblematiken, som kan bli ett nytt generationsöverskridande intresse med 

rätt inställning. Även pensionärerna vill ju surfa snabbt nuförtiden, så våga prata om problemen.  

Fortsättning från sidan 11       September 2021 

Hälsningen från Bartosz är knivskarp:  

— “Ge inte upp hoppet om de unga!”   
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      September 2021 

INBJUDAN TILL DIGITALT SEMINARIUM -

”ERASMUS +  att hitta möjligheter till  

utveckling över landsgränser”  
 

 
Erasmus+  

Europeiska unionens  
program för utbildning,  

ungdom och idrott. 

www.erasmusplus.se  
 

Europahuset Gävleborg och Hela Sverige  ska leva X-ing Gävleborg bjuder in till ytterligare ett semi-
narium på temat Europa. Den här gången med utgångspunkt i Erasmus + , ett EU-program för utbyte 
och utveckling för organisationer med flera. 
Under seminariet får man kunskap om att arbeta med utbyte och utveckling tillsammans med små or-
ganisationer på basplanet från andra länder. Vi tittar på olika typer av projekt och vilka stödformer och 
villkor det finns för dessa. Seminariet vänder sig i första hand till lokala utvecklingsgrupper samt med-
lemmar i Europahuset och hos X-ing Gävleborg. 
Seminariet genomförs digitalt via Zoom så för att delta behöver du ha tillgång till dator, läsplatta eller 
mobiltelefon med uppkoppling till internet. 
 

Datum: Måndag 22 november.  Tid: 18.00 till 20.15 Plats: digitalt via ZOOM  
 

Program: 
18.00 Välkommen med registrering  Olle Persson, X-ing Gävleborg 
18.30 Inledning      Hans Svedberg, Europahuset Gävleborg 
18.40 Erasmus+, en möjlighet till utveckling  Åke Söderman, Europahuset Gävleborg 
19.20 Bensträckare 
19.30 Frågor, tips och idéer 
20.05 Vägen vidare, kommande utbildning 
20.15 Tack för ikväll 
 
Anmälan senast 15 november via https://forms.gle/99cnQ8fb5Kkcvwgk9   
 
Länk till Zoom skickas ut till anmälda dagarna före seminariet. 
Mer information fås via e-post till olle.persson@lindefallet.com eller via mobil 070-294 61 20 

 

Arrangör Europahuset Gävleborg och X-ing Gävleborg 
 

VÄLKOMNA! 

Måndag 22 november 
 

Klockan 18.00 till 20.15 
 

Anmälan senast 15 november  

http://www.erasmusplus.se
https://forms.gle/99cnQ8fb5Kkcvwgk9
http://www.europahuset.se
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/
http://www.europahuset.se/
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Starka relationer lägger grunden till ett av dagens modeord ”Framtidssäkring”. Sådan 
relation kräver att vi individer känner oss delaktiga i samhällets beslutsapparat och ut-
veckling. Att vi är med och bidrar. Att vi är sedda, behövda och tagna i anspråk. Ett till-
lämpat sådant synsätt gynnar både en kommun relativt medborgarna och för en ideell 
förening relativt medlemmarna.  

I ett annan perspektiv gäller detta i hög grad föreningslivet som sådant. Trenden idag är att det förening-
arna åstadkommer är populärt och uppskattat men det blir allt färre som vill bidra med ideella insatser. 
Generellt sett bärs föreningslivet upp av den äldre stammen. Den yngre ser sig mest som konsument, 
inte producent. Många ser den formella strukturen i föreningslivet med stadgar, styrelse och ideologisk 
profil som ointressant och till och med skrämmande. Många föreningar vittnar om att det är svårt att 
fylla styrelseposterna, speciellt kassör och revisor.  

Vi kan konstatera att vårt nuvarande föreningsliv har drygt hundra år på nacken och vi försöker bibehålla 
den struktur som skapades i en annan tidsanda, i ett samhälle som såg annorlunda ut. I dagens, och 
kanske än mer i morgondagens samhälle, känns inte den strukturen bekväm eller ens attraktiv. Det be-
hövs en nydaning av vår gamla hundraåring.  

Att nydana en idéburen verksamhet kan tyckas vara lätt utifrån ideologier och en ung generations behov 
och viljor uttryckta genom dess delaktighet. Samtidigt är föreningslivet en institution i samhället som har 
ett uppbyggt system av regler kring sig. Är föreningen beroende av offentligt stöd, ett bankkonto eller en 
försäkring krävs organisationsnummer. Ett organisationsnummer ges endast till den grupp som formerat 
sig med stadgar, styrelse och årsmöte. Kan dessa villkor förändras? Är samhället ens berett att göra det?  

En nydaning är av nöden, vi måste alla bidra till att den kommer till stånd. Frågan är hur? Ta gärna del av 
några som försöker finna vägen framåt genom att inom gällande regelverk skapa en mer attraktiv struk-
tur, se länkar här nedan. Tillsammans kan vi hitta rätt med avstamp i nuet och siktet på framtiden. Då 
har vi framtidssäkrat vårt kära föreningsliv.  

Tre goda exempel är  
Vi Unga, www.viunga.se, Scouterna www.scouterna.se  
 och kanske speciellt spelföreningen SVEROK www.sverok.se . 

Olle Persson, Lindefallet Hudiksvall 

      September 2021 

Det är inte alla förunnat att kunna sätta ord på självklarheter och sätta in dem 

i rätt sammanhang så att de blir begripliga för andra.  

Att låta andra ”se” det som är viktigt för att kunna förstå och därigenom öppna 

upp för ett nytt sätt att tänka.  

Olle Persson, en av  X-ings två ordförande, har den förmågan.   

Här funderar han kring idéburen verksamhet och strukturella hinder.   

 

 

OLLE FUNDERAR 

Foto: Gun Persson 

http://viunga.se/
http://www.scouterna.se/
https://sverok.se/
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SVEROK SPELHOBBYFÖRBUNDET -                  

Sveriges roligaste ungdomsförbund. 

Hur får vi våra ungdomar intresserade av att engagera sig ideellt när det som verkli-

gen engagerar verkar vara att spela spel, ibland via dator, lajva eller på annat sätt 

umgås med kompisar? Lösningen kan vara Sverok.  

Sverok är en ideell organisation och ett av Sveriges största ungdomsförbund med 55.000 medlem-

mar i 1.700 föreningar runt om i landet. Inte illa! 

En inkörsport till det ideella engagemanget genom ett brinnande intresse som man delar med 

andra – i det här fallet spel av olika slag, kan aldrig vara fel.  

 

      September 2021 

Bollnäs Hälsinglajv 

Gävle Evolve 

GSS 

Gävle Dala e-sport Förening 

MCG 

Retrospelsklubben 

Sverok GävleDala 

 

Hudiksvall Hudiksvalls Airsoftförening 

Sunkai 

XAirsoft 

 

Ovanåker Alfta Spelförening 

Das Spelklubb 

Sandviken Flaming Dolphins 

Spelföreningen Gillet 

Söderhamn AS 

Bekanta er med Sverok via deras 

hemsida: 

Sverok – Spelhobbyförbundet, Sveri-

ges roligaste ungdomsförbund  

På hemsidan kan du hitta tips om vad 

du som vuxen kan göra för att hjälpa 

unga att starta förening, vare sig du 

är bibliotekarie, fritidsledare eller 

förälder. 

Som ni ser här i tabellen till höger kan 

vi se att några av länets ungdomar 

redan har kommit igång med före-

ningsverksamhet. 

Våra ungdomar känner förmodligen 

till mer om Sverok än vad vi själva 

gör, men fråga ungdomarna så får ni 

höra.  

När de minst förväntar sig det säger 

du ”jo, jag såg på Sveroks hemsida 

att man kan bilda en spelförening”... 

Lycka till önskar X-ing Gävleborg! 

 

https://sverok.se/
https://sverok.se/
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TALKO - UNG IDEELL KRAFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk dig en bygd som unga är stolta över att bo i. Där unga och äldre 
möts och där allas kunskap, energi och idéer tas tillvara på. Där unga är 
med och driver bygdens utveckling. Där människorna i alla åldrar tillsam-
mans skapar en plats som är attraktivt att bo och leva på.  

Det är visionen för Leader Höga Kustens nya verktyg ungasdelaktighet.se, ett verktyg 
för bygder och föreningar som vill engagera fler unga.  

Att känna sig delaktig och inkluderad i platsen man bor på är avgörande oavsett ålder och att enga-
gera sig i sin bygd kan ge mening och sammanhang. Många unga känner sig inte inkluderade i sin 
bygd och det gör att det känns svårt att bo där. Kan vi vända den känslan har vi mycket att vinna.  

Något som också är intressant är att det går att se ett samband mellan ideellt engagemang och fram-
tidstro till både sig själv och platsen man bor på. Genom att arbeta tillsammans kan vi alltså göra in-
satser som stärker både individ och samhälle! 

När Leader Höga Kusten började arbeta med projektet ”TALKO – ung ideell kraft”, ville vi utforska 
relationen mellan unga och föreningslivet. När vi pratade med föreningar kring om och hur de inklu-
derar unga märkte vi att många tycker det är svårt, men att många samtidigt gärna skulle vilja vara 
bättre på det.  

Problemet är att man helt enkelt inte vet hur man gör. Samtidigt vill många unga vara med och på-
verka, men har inte riktigt kunskapen och kontakterna för att göra det. På nästa sida kan ni läsa  om 
verktyg som man kommit fram till och som man gärna delar med sig av.  

Fortsättning på sidan 17 

      September 2021 

 X-ING 

TIPSAR 

http://www.ungasdelaktighet.se
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Fortsättning från sidan 16 

Hemsidan www.ungasdelaktighet.se har arbetats fram av Leader Höga Kusten tillsam-
mans med deras ungdomsråd och flera föreningar i Höga Kusten.  

Verktyget som nu öppnar för föreningar i hela Sverige har fem steg som ni som en-
skild förening, eller allra helst flera föreningar tillsammans, kan arbeta med för att öka 
ungas delaktighet i er bygd!  

Hemsidan är gratis och kan användas utan extern handledning – bara att köra igång! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I verktygets fem steg gör ni först en nulägesanalys om var ni står idag, för att sedan ta reda på mer 
om unga i er bygd med hjälp av en enkätundersökning. Därefter tar ni fram en handlingsplan och 
börjar jobba baserat på den.  

På hemsidan finns tydliga instruktioner, arbetsblad och informationsfilmer. Verktyget är kostnads-
fritt och kan användas utan extern handledning, det enda som behövs är viljan att inkludera unga i 
er bygd.  

Tillsammans skapar vi platser där unga hörs, trivs och kan påverka. 

Leader Höga Kusten 

 

 

 

 

      September 2021 

 X-ING 

TIPSAR 

http://Www.ungasdelaktighet.se
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NOMINERA din  

förening/lokala utvecklingsgrupp 

till  

ÅRETS XING 2021 

Vinnaren koras under Höstkonferensen lördag 13 november. 

 

Underlag att lämna in till nomineringen är: 

• Gruppens namn och kommuntillhörighet . 

• Kontaktperson för gruppen (namn, telefon, e-post).  

• Beskrivning av gruppens verksamhet och vilka målgrupper som den riktar sig till.  

Motivering varför gruppen nomineras till Årets X-ing, gärna utifrån: 

• hur den bidrar till orten där den är aktiv gärna med konkreta exempel, 

• hur den samverkar med andra på platsen (ex kommunen, andra föreningar) samt 

• hur gruppen kan vara en inspiration för andra. 

• Glöm inte kontaktuppgifter till den som lämnar nomineringen. 

Nominerad ska vara medlem hos Hela Sverige X-ing Gävleborg. 

Skicka din nominering senast måndag 18 oktober via e-post till gavleborg@helasverige.se. 

ÅRETS X-ING 2020 Kårböle Byalag 

Motivering: 

Genom små kriser och stora katastrofer –  

i Kårböle tar man hand om varandra och 

vänder prövningar till gemenskap, kraft 

och utveckling. Med fokus på sin egenhet 

och med hjälp av sin envishet, sitt stora 

mod och framtidstro visar Kårböle prov på 

modernt samhällsbygge för landsbygden. 

      September 2021 

Foto: Kårböle Byalag 
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UNGAS DELAKTIGHET I LANDSBYGDS-
UTVECKLINGEN – för kloka och hållbara beslut.  

Frågor som rör unga har en central roll för ett Sverige som håller ihop. Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arbetar för att unga ska ses som en 
resurs i landsbygdsutvecklingen och för att synliggöra vilka insatser som behövs för 
att unga ska känna sig delaktiga och kunna bidra till samhällsutvecklingen. 

MUCF:s rapport Fokus 18 - Vilka ska med? | MUCF visar att unga i landsbygder och utsatta områden 
upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. I intervjuer med unga framkommer flera 
likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och unga som bor i utsatta områden.  

Unga i dessa områden beskriver en känsla av att det blivit sämre där de bor, en brist på mötesplat-
ser samt en misstro mot offentliga aktörer. De tvivlar även på om andra ser dem som en likvärdig 
del av en nationell eller regional gemenskap. 

Vi behöver ha kunskap om unga och dialog 
med unga för att bemöta denna oroande 
samhällsutveckling. Men de flesta unga upple-
ver att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr 
sig om deras synpunkter, säger Ellen Lund-
kvist, utvecklingsledare på MUCF och nyvald 
ordförande för Landsbygdsnätverkets arbets-
grupp för ung inkludering. 

I rapporten Fokus 19 ”Det vore ju kul om de 
frågade nån gång”, undersöker MUCF dels 
ungas upplevelser och erfarenheter av möjlig-
heter till inflytande och delaktighet på lokal 
nivå, dels det arbete som görs i svenska kom-
muner för att öka ungas inflytande. Dialog om frågor som rör unga är utvecklande för både unga 
och beslutsfattare. Det är värdefullt när dialog sker över åldersgränser. Så kan vi få kloka beslut för 
en landsbygdsutveckling som håller över tid, säger Ellen Lundkvist. 

MUCF har tagit fram ett metodverktyg för den som vill arbeta med ungas lokala delaktighet som en 
del av ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Läs mer på MUCF:s hemsida Självskattning | MUCF.  

Vill du veta mer om MUCF:s arbete? Kolla in Tillväxtfrågor och landsbygdsutveckling | MUCF. 

 

 

               

      September 2021 

 

Fokus 19 - Det vore ju kul om de frågade nån gång | 

MUCF  

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsam-

hället | MUCF  

Prenumerera på nyhetsbrev | MUCF  

Foto: Privat 

https://www.mucf.se/publikationer/fokus-18-vilka-ska-med
https://www.mucf.se/fokus19
https://www.mucf.se/fokus19
https://sjalvskattning.mucf.se/
https://www.mucf.se/uppdrag/tillvaxtfragor-och-landsbygdsutveckling
https://www.mucf.se/fokus19
https://www.mucf.se/fokus19
https://www.mucf.se/verktyg/samverkansmodell-offentliga-aktorer-och-civilsamhallet
https://www.mucf.se/verktyg/samverkansmodell-offentliga-aktorer-och-civilsamhallet
https://www.mucf.se/nyhetsbrev
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KOORDINERAD KRAFTSAMLING 
Ett projekt med en koordinerad kraftsamling för ökad tillgång till högre utbildning 

och fler som studerar på högskolenivå!  

Länet har generellt en låg utbildningsnivå. Behovet från arbetsgivarsidan av högre utbildning är en kri-
tisk faktor för näringslivsutveckling. Arbetsgivare har alltså svårt att hitta rätt kompetens. När fler män-
niskor  ges möjlighet till karriärväxling och att bryta könsmönster ökar länets jämlikhet och jämställd-
het.  
 
När fler av länets medborgare får tillgång till utbildning och till ett livslångt lärande blir de mer anställ-
ningsbara och färre kommer att behöva flytta för att få jobb. Det ökar också tillgången till kompetent ar-
betskraft i länet, vilket stärker den långsiktiga kompetensförsörjningen och underlättar nyetableringar. 
 
Ett stort antal kommuner i Västerbotten och Norrbotten ser samma behov och vi kraftsamlar tillsammans 
kring denna fråga under 2021. På den nationella kartbilden över tillgång till högre utbildning sticker vi alla 
ut på ett negativt sätt. Tillsammans vill vi kunna hitta en långsiktigt hållbar lösning. Vi i Gävleborg arbetar 
med medel från Region Gävleborg och övriga kommuner har medel från sina respektive regionförbund. 
Samordningsfördelarna är uppenbara, och samordning av förstudierna förväntas bidra till att stärka den 
koordinerade kraftsamlingen för högre utbildning ytterligare.  
 
Deltagande kommuner i Gävleborg: Hälsinglands Utbildningsförbund (Nordanstig, Bollnäs, Söderhamn)  
Hudiksvall, Gävle, Ljusdal, Hofors, Sandviken.  
Övriga kommuner i parallella förstudier: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Storuman,  
Vilhelmina, Åsele, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Arvidsjaur och Arjeplog. 
  
Parternas ambition är att axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och 
andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar. Agerandet stöds av resultat från aktuella utredningar 
gjorda av bland andra TCO och erfarenheter gjorda i Vinnovaprojektet Nya vägar, koordinerat av Högsko-
lan Väst. Resultaten pekar bland annat på behovet av samordning, gemensamma strategier och utveckling 
av digitalisering och distansstudier för att säkerställa att högre utbildning finns tillgängligt i hela landet. 
Lärcentra pekas ut som viktiga att användas i satsningen på distansutbildning och vid utvecklingen av nya  
utbildningsformat.  

      September 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor?  
 
Kontakta ditt lokala lärcentrum eller  
Projektledare Lotta Svensson 
 
E-post: ann-charlott.svensson@hufb.se  
 
Mobil: 072 - 5011402 

Foto: Johannes Ferner 

mailto:ann-charlott.svensson@hufb.se
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 KUNSKAPARNA.       

 

MAJA ADOLFSSON -  berättar om sin forskning om unga. 

Hej! Mitt namn är Maja Adolfsson och jag arbetar som doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå 
universitet i forskningsprojektet ”Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbyg-
der”. Projektet är delvis finansierat av Hela Sverige ska leva. I min forskning undersöker jag hur unga 
vuxna i olika typer av landsbygder agerar för att påverka samhället. Jag är särskilt intresserad av vilken 
betydelse platsen har för hur unga engagerar sig, samt hur platsen på olika sätt bidrar till att hindra eller 
möjliggöra engagemang. 

Idén bakom forskningsprojektet växte fram på grund av att nuvarande ungdomsforskning präglas av ett 
storstadsfokus där man sällan tar hänsyn till hur platsen påverkar ungas livsvillkor och möjligheter. Sam-
tidigt finns rapporter och tidigare studier som visar att unga i landsbygdsområden, i likhet med unga i 
förorter, upplever en starkare utanförskapskänsla samt känner sig mindre inkluderade och delaktiga i 
samhället. Det är därför en viktig demokratisk fråga att undersöka ungas erfarenheter och tankar om att 
engagera sig i landsbygder.  

I nuläget håller jag på att intervjua engagerade unga vuxna i åldern 16 till 29 år. Mitt urval är begränsat 
till tre län i olika delar av Sverige, däribland Gävleborg. Bland de jag hittills intervjuat beskrivs en salig 
blandning av engagemang, allt från organisering inom sportföreningar, partipolitik till att driva ungdoms-
gård. 

Forskningsprojektet påbörjades i augusti 2020 och planeras avslutas under 2024/2025. Min förhoppning 
är att mitt arbete kan bidra med ny och viktig kunskap om hur unga själva väljer att engagera sig och vil-
ken roll platsen spelar för deras engagemang. På lång sikt hoppas jag kunna bidra till arbetet med att ut-
veckla nya strategier för att stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka, oavsett var i landet man 
bor.  

Nyfiken? Här kan du läsa mer:  
www.umu.se/forskning/projekt/platsens-betydelse-for-unga-vuxnas-politiska-engagemang-i-landsbygd/ 

 

Eller kontakta mig här: maja.adolfsson@umu.se 

Maja Adolfsson 

      September 2021 

 
Ni som hängt med på X-ing Gävleborgs facebook-

sida känner förmodligen igen Maja Adolfsson från 

ett upprop i maj då hon sökte unga vuxna till den 

studie hon arbetar på.  

Det har nu gått några månader, och vi tänkte att 

hon med egna ord ska få berätta om forskningspro-

jektet och det pågående arbetet. 

Vi får säkert anledning att höra mera om projektet 

även fortsättningsvis. 
Foto:  Privat 

https://www.umu.se/forskning/projekt/platsens-betydelse-for-unga-vuxnas-politiska-engagemang-i-landsbygd/
mailto:maja.adolfsson@umu.se
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BOKTIPSET. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

För många framstår kanske fäbodliv som exotiskt eller väldigt gammeldags. Men tänk 
om det i själva verket är dessa ofta mångsysslande småbrukare som bär framtiden i 
sina händer? 
I denna bok möter vi 2000-talets fäbodbrukare i skogslänet Dalarna. Idogt arbetande småbrukare som 
sommartid flyttar till skogs med sina djur, ofta till små gråtimrade stugor och fjus utan el och vatten. 
Kanske är det dessa människor som egentligen lever i världens mitt, som allra mest klarsynt ser vad 
som håller på att hända med jorden och faktiskt försöker leva därefter? 

 

I alla fall är det människor som vågat välja sin egen väg och följt sina drömmar men samtidigt bär upp 
en lång tradition och ett hållbart arv. Det är människor som sliter hårt, men ändå ofta uttrycker att de 
har funnit friheten. Här berättar de om lantraser, mjölkprodukter, fäbodstigar, klimathot, myndighets-
byråkrati, hantverk och mycket annat. De delger sina livsval och drömmar, funderar kring framtiden 
och gör historiska tillbakablickar. 

 

”Finns bara ett ord – MÄSTERLIGT. Bra text och kanonbilder” – Peo Karlström, reporter på Dalabygden 

 ”Gudars vilken fin bok, stort grattis. Kanonbilder, personliga och intressanta texter, snygg layout” – 
Lars-Ove Wikars, naturvårdskonsult 

 

 

Victoria Törnqvist har tidigare skrivit barnböcker om den busiga fjällkon Tjärna och det lilla lammet 
Ullstrumpa samt dokumenterat livet på två fäbodar i Dalarna.  
Hon är utbildad kulturantropolog men arbetar till vardags på högskolebiblioteket i Falun och många 
somrar har hon arbetat som fäbodkulla. Victoria är även egenföretagare inom kulturbranschen och 
anordnar bl a vis- och poesiaftnar och konserter med vallmusik.  
År 2016 blev hon framröstad som läsarnas favorit i Hela Sveriges Stora Landstipendium och år 2020 
tilldelades hon Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris för att hon med sina böcker om Tjärna 
sprider kunskap om fäbodlivet och levandegör en viktig del av Faluns och Dalarnas kulturhistoria. 

Eldsjälar i utmarken - Samtal 

med fäbodbrukare i Dalarna på 

2000 - talet. 

Victoria Johansson Törnqvist 

Votum Förlag 

ISBN 9789189021365  

Boken går att beställa hos din lokala 

bokhandlare. 

 

      September 2021 

. 
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ANSLAGSTAVLAN. 

 Hur uttrycker vi oss? Påverkar vårt 

sätt att prata - eller skrämmer det 

bort?  

Hela Sveriges Landsbygdslexikon 

 

 

      September 2021 

 

Fiber till landsbygden: Lokalt en-

gagemang ger internet till bön-

der i Hälsingland - YouTube 

 

BLI MEDLEM I BYANÄTSFORUM 

IDEELL FÖRENING. 

 

Krisberedskapsveckan   

27 sept - 3 oktober 

Krisberedskapsveckan 

 

Workshop om unga som varken ar-

betar eller studerar | MUCF  

 

Kunskapskonferens 2021 

 

Prenumerera på nyhetsbrev | MUCF  

 

Ung företagsamhet i Sorsele - YouTube  

 

Ung i Tornedalen 

 

Ungdomsforum i norr 

 

https://helasverige.se/vad-vi-goer/alla-fraagor-i-hela-sverige/landsbygdslexikon/
https://helasverige.se/vad-vi-goer/alla-fraagor-i-hela-sverige/landsbygdslexikon/
https://helasverige.se/vad-vi-goer/alla-fraagor-i-hela-sverige/landsbygdslexikon/
https://helasverige.se/vad-vi-goer/alla-fraagor-i-hela-sverige/landsbygdslexikon/
https://sverigesradio.se/byradet
https://www.youtube.com/watch?v=IGxuZdJphHU
https://www.youtube.com/watch?v=IGxuZdJphHU
https://www.youtube.com/watch?v=IGxuZdJphHU
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/bli-medlem-i-byanaetsforum-ideell-foerening/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/bli-medlem-i-byanaetsforum-ideell-foerening/
https://www.msb.se/krisberedskapsveckan
https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser/workshop-om-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser/workshop-om-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser/kunskapskonferensen/kunskapskonferensen-2021
https://www.mucf.se/nyhetsbrev
https://www.youtube.com/watch?v=eOEwpyBJqLg
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/alternativ-slutrapport-slutgiltig-HQ.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Ungdomsmagasinet.low.pdf
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Närmast:  Landet lär #52 Unga som behövs - Om 

inkludering i föreningslivet - YouTube  

TV TABLÅ 

TYST… DET BÖRJAR SNART! 

Därefter:   Landet lär #41 Hur får vi dem att hänga 

med oss? Om att kommunicera med unga - 

YouTube  

      September 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=WV7GaXqk954
https://www.youtube.com/watch?v=WV7GaXqk954
https://www.youtube.com/watch?v=KyS2mbK4VZM
https://www.youtube.com/watch?v=KyS2mbK4VZM
https://www.youtube.com/watch?v=KyS2mbK4VZM
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      September 2021 

 
Lokalekonomidagarna 20-21 oktober 2021 

ANMÄLAN  

https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/
https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/
https://reg.akademikonferens.se/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17755&CLEAR=yes&REGLINEID=97972&REGLINENO=2&REGLINEPAGENO=1&MENUITEMID=
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PRODUKTION: Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 

Hemsidan https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/ 

Följ  X-ing Gavleborg på Facebook  

20 augusti 2021 -  

29 januari 2022 

EPA Sverige. 

En fotografisk utställning av Benjamin 

Nørskov om ungdomar och deras EPA-

traktorer. Hälsinglands Museum, Hudiksvall. 

EPA Sverige - Hälsinglands Museum 

(halsinglandsmuseum.se)  

20-21 oktober Lokalekonomidagarna. 

“Lokal omstart – hur bygger vi robusta sam-

hällen?”  

Konferens 2021 - Lokalekonomidagarna 

(helasverige.se)  

26-27 oktober Samhällsbyggnadsdagarna. Samhällsbyggnadsdagarna | 26-27 ok-

tober 2021 (sbdagarna.se)  

28 oktober MUCF bjuder in till digital konferens Kunskapskonferens 2021 

 

 

PÅ GÅNG. 

Bidrag till nyhetsbladet gavleborg@helasverige.se 

Avregistrera XINGEN. gavleborg@helasverige.se 

 Hösten kommer krypande med 

sprakande färger, kyliga morgnar 

med morgondimma och höstregn 

som fyller våra vattenreservoarer. Vi 

har en härlig tid framför oss som in-

bjuder till både bär och svampplock-

ning.  

Det är också nu många föreningsak-

tiviteter åter tar fart. I evenemangs-

listan hittar vi en hel del att göra un-

der hösten.  

Så, nu håller vi alla tummar och 

hoppas att det blir enklare och säk-

rare att träffas i fortsättningen. 

Väl mött till nya krafttag! 

 

      September 2021 

Foto: Lisbeth Thyrén 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/
https://www.facebook.com/xinggavleborg/?view_public_for=184238341645285
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2021/epa-sverige/
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2021/epa-sverige/
https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/
https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/
https://sbdagarna.se/
https://sbdagarna.se/
https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser/kunskapskonferensen/kunskapskonferensen-2021
mailto:gavleborg@helasverige.se
mailto:gavleborg@helasverige.se

