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Från	  	   Arbetsgrupp	  bildad	  vid	  Torsångs	  hembygdsförenings	  
medlemsmöte	  i	  november	  2017	  

	  
Till	   Styrelsen	  för	  Torsångs	  hembygdsförening	  
	  
Förslag	  till	  inriktning	  och	  former	  för	  verksamheten	  inom	  
Torsångs	  hembygdsförening	  
	  
Arbetsgruppen	  har	  haft	  tre	  möten.	  Vid	  dessa	  har	  diskussionen	  varit	  inriktad	  
på	  hur	  verksamheten	  kan	  utvecklas	  för	  att	  åstadkomma	  ökat	  engagemang	  
och	  breddad	  delaktighet.	  Diskussionerna	  har	  utmynnat	  i	  de	  förslag	  som	  
beskrivs	  nedan.	  
	  
Ändamålen	  för	  verksamhet	  inom	  Torsångs	  hembygdsförening	  finns	  
beskrivna	  i	  föreningens	  stadgar.	  Beskrivningen	  torde	  i	  stort	  likna	  de	  
ändamålsbeskrivningar	  som	  finns	  för	  flertalet	  hembygdsföreningar	  i	  
Sverige.	  	  Naturligt	  nog	  betonas	  intresse	  för	  och	  vård	  av	  hembygden.	  Vi	  har	  
valt	  att	  inte	  lägga	  kraft	  på	  de	  detaljerade	  formuleringarna	  av	  ändamålen	  i	  
stadgarna.	  Inom	  stadgarna	  ryms	  en	  verksamhet	  som	  både	  värnar	  om	  
historien	  och	  bidrar	  till	  att	  Torsång	  upplevs	  som	  en	  attraktiv	  plats	  för	  
dagens	  innevånare.	  	  	  
	  
Mot	  denna	  bakgrund	  föreslår	  vi	  följande	  
	  
a) Verksamheten	  ska	  bygga	  på	  att	  många	  deltar	  i	  stället	  för	  att	  vara	  
beroende	  av	  enskilda	  eldsjälar.	  De	  aktuella	  problemen	  med	  att	  få	  
fram	  kandidater	  till	  styrelsen	  och	  ordförandeposten	  vittnar	  om	  att	  
föreningens	  arbetssätt	  måste	  ändras	  radikalt.	  Vårt	  recept	  är	  att	  ge	  
byarna	  en	  mer	  framträdande	  roll	  i	  föreningen.	  För	  varje	  by	  skall	  ett	  
byombud	  utses	  med	  uppgift	  att	  vara	  en	  samordnare	  av	  byn	  inom	  
föreningen.	  I	  flera	  av	  de	  följande	  punkterna	  redovisas	  konkreta	  
förslag	  på	  hur	  byarna	  kan	  engageras	  i	  föreningens	  verksamhet.	  Syftet	  
är	  att	  få	  mer	  lokal	  förankring	  och	  bidra	  till	  större	  gemenskap	  inom	  
byarna	  men	  också	  att	  avlasta	  styrelsen.	  Förutsättningar	  för	  att	  få	  
kandidater	  till	  styrelsen	  bör	  härigenom	  förbättras	  betydligt.	  	  
	  	  

b) Hembygdsgården	  ska	  fortsatt	  vara	  en	  viktig	  del	  i	  föreningens	  
verksamhet	  både	  som	  en	  plats	  med	  historiska	  byggnader	  och	  föremål	  
värda	  att	  bevara	  och	  vårda	  men	  också	  som	  en	  mötesplats	  till	  
gemensam	  glädje	  för	  bygden.	  
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c) Vården	  av	  hembygdsgården	  ska	  fördelas	  på	  de	  olika	  byarna.	  Ett	  
ansvar	  för	  en	  del	  av	  hembygdsgården	  kan	  med	  fördel	  kombineras	  
med	  studier	  i	  byggnadsvård.	  För	  att	  detta	  skall	  fungera	  krävs	  stöd	  av	  
sakkunniga	  personer	  och	  sådana	  finns	  i	  stor	  utsträckning	  inom	  orten	  
(mentorer).	  

	  
d) Enklare	  ”trivselkvällar”,	  öppna	  för	  alla,	  med	  exempelvis	  grillning,	  
frågesport	  m	  m	  kan	  anordnas	  växelvis	  av	  de	  olika	  byarna.	  Kanske	  
någon	  form	  av	  stafett	  där	  arrangerande	  by	  lämnar	  över	  pinnen	  till	  en	  
annan	  by.	  	  

	  
e) Musikkvällar,	  liknande	  den	  irländska	  afton	  som	  ordnades	  förra	  året,	  
ska	  vara	  ett	  återkommande	  inslag	  varje	  sommar.	  	  

	  
f) Hembygdsföreningen	  ska	  åter	  engagera	  sig	  i	  midsommarfirandet.	  
Värna	  om	  traditionerna	  utan	  att	  vara	  främmande	  för	  nytänkande.	  
Hellre	  ekor	  med	  lövverk	  än	  V8-‐båtar	  och	  hellre	  riktigt	  hantverk	  än	  
plastleksaker	  men	  gärna	  musik	  och	  dans	  som	  blandar	  svensk	  
tradition	  med	  internationell	  influens.	  

	  
g) Valborgsfirandet	  bör	  återupptas.	  Brasa,	  körsång	  och	  tal.	  Kanske	  på	  ny	  
plats	  och	  kanske	  ljusspel	  i	  stället	  för	  fyrverkeri.	  

	  
h) Hembygdsföreningen	  ska	  vara	  engagerad	  i	  Julkvällen	  
(Marschallkvällen)	  både	  som	  samordnare	  och	  ansvarig	  för	  
aktiviteterna	  på	  hembygdsgården.	  

	  
i) Viktigt	  att	  föreningen	  erbjuder	  aktiviteter	  för	  alla	  åldrar.	  Kan	  
innebära	  ”trivselkvällar”	  med	  särskild	  inriktning	  på	  barn	  och	  
barnfamiljer	  men	  också	  exempelvis	  att	  midsommarstången	  reses	  av	  
ett	  gäng	  ungdomar	  eller	  att	  den	  traditionella	  körsången	  vid	  
midsommar/valborg	  framförs	  av	  en	  barnkör.	  	  

	  
j) Byvandringar	  kan	  ordnas	  av	  respektive	  by.	  Kan	  gå	  till	  gamla	  
minnesmärken	  (som	  Georges	  smedja)	  eller	  nygamla	  smultronställen	  
(som	  Lappusskojan	  mellan	  Milsbo,	  Tronsjö	  och	  Kårtylla).	  	  

	  
k) Är	  det	  möjligt	  att	  återuppväcka	  milorna?	  Mellan	  1994	  och	  2004	  
restes	  i	  Torsång	  milor	  och	  kolades	  i	  gammal	  fin	  tradition.	  	  
Förutsättningar	  för	  att	  återuppta	  denna	  populära	  aktivitet	  bör	  
undersökas.	  
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l) Fredagsbastu	  var	  en	  gång	  en	  fin	  tradition	  i	  Torsång.	  Kanske	  också	  
något	  att	  återuppväcka.	  Varför	  inte	  en	  kurs	  i	  bastubyggande?	  

	  
m) Studiecirklar	  i	  ämnen	  med	  anknytning	  till	  bygden	  (av	  typ	  som	  drivits	  
av	  Björn	  Ericson)	  ska	  ordnas.	  Kan	  också	  vara	  enstaka	  
föreläsningar/berättelser.	  

	  
n) Smedjan	  i	  Pilbo	  erbjuder	  unika	  möjligheter	  till	  att	  prova	  på	  järnsmide	  
i	  traditionell	  form.	  Bör	  tas	  tillvara	  både	  som	  enstaka	  tillfällen	  och	  
kurser.	  

	  
o) Samverkan	  med	  andra	  organisationer	  är	  viktig.	  Gäller	  bland	  annat	  
Torsångs	  IF,	  Bagarstugan	  i	  Tronsjö,	  skolan/förskolan,	  kyrkan	  och	  
ortens	  bystugeföreningar.	  

	  
p) En	  fungerande	  information	  inom	  föreningen	  är	  ett	  måste.	  Vi	  föreslår	  
hemsida,	  Facebook	  och	  fysiska	  anslagstavlor.	  Genom	  dessa	  kanaler	  
skall	  man	  som	  medlem	  kunna	  ha	  en	  god	  och	  aktuell	  bild	  av	  
föreningens	  verksamhet.	  	  	  

	  
De	  aktiviteter	  vi	  föreslagit	  ovan	  skall	  ses	  som	  en	  inriktning	  på	  ett	  antal	  års	  
sikt.	  Viktigt	  att	  bygga	  detta	  stegvis	  och	  med	  ”lagom”	  ambition.	  Att	  vara	  en	  
aktiv	  medlem	  i	  Torsångs	  hembygdsförening	  skall	  kännas	  positivt	  och	  inte	  
betungande.	  
	  
	  
	  
Torsång	  den	  23	  maj	  2018	  
	  
Christina	  Eriksson,	  Jerk	  Eriksson,	  Margareta	  Eriksson,	  Leif	  Hansson,	  
John-‐Åke	  Halldén,	  Leif	  Johansson,	  Jan-‐Erik	  Lindström,	  Mark	  Morehouse,	  
Yvonne	  Näsvall-‐Helander,	  Anna	  Samuelsson	  
	  


