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I förra veckan hade vi den sista träffen inom projektet före sommaren. Det var 
Sofia Eriksson-Bergström från Västernorrlands museum som pratade om barns 
lärande. Hon lyfte fram att det finns många miljöer utanför skolan som är 
kreativa platser för lärande. Hembygdsgården kan till exempel vara en sådan. 
Visst skulle man kunna stärka samarbetet mellan skolan och hembygdsgården? 
Kanske är ni några som vill tänka vidare på hur berättelser om livet i bygden förr 
skulle kunna förmedlas till barnen, eller hur föremål kan berätta en historia som 
kan vara intressant i undervisningen? 
 
I projektet har vi nu haft tio olika träffar. Varje träff har haft mellan 12 och 18 
deltagare. Totalt har tretton föreningar deltagit åtminstone vid någon träff och 
det är flera föreningar som har varit med på alla. Det tycker jag är väldigt roligt 
att konstatera! 
 
Vad gör projektet till hösten? 
Men vad önskar ni från projektet till hösten? Jag har tänkt att tiden kan användas 
till samtal och utvärdering av de aktiviteter ni testat utifrån de tips och idéer ni 
fått från träffarna. Men också att vi kan lägga till någon träff med föredrag om 
ytterligare något som ni tycker kan vara värdefullt för ert fortsatta arbete. För att 
höra lite mer om vad ni tycker tänker jag framöver kontakta varje förening. Jag 
hoppas ni kan ta er tid att fundera och ge mej era synpunkter – de är värdefulla.  
 
Vad gör ni i sommar? 
På era hemsidor ser jag att planeringen av sommarens aktiviteter är i full gång. 
Nationaldag, midsommarfirande och olika återkommande aktiviteter kommer 
förhoppningsvis att dra stor publik. Men ni kanske också tänker testa lite fler 
saker för att lyfta fram det immateriella kulturarvet? Blir det någon visning med 
berättelser om livet som levdes i gården? Har ”kakportionen” någon ny skapelse 
med anor eller råvaror från trakten? Är det några av föremålen i samlingarna 
som får en mer utförlig historia berättad? Blir det några inspelade intervjuer med 
äldre personer från trakten? Vad vet jag – men det vore intressant om ni gör 
några mindre aktiviteter för att berätta för besökarna om föremål eller händelser 
som de ”inte har en aning om”. Det behöver inte vara stort och omfattande, men 
att göra något ger kunskap som ni sedan kan gå vidare med. 
 
Information på Naturkartan 
Ni föreningar som ligger längs St Olavsleden, finns ni med på ledens upplaga i 
Naturkartan? Den här sommaren kommer säkert att locka många nya vandrare 
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från Sverige och Europa. Så det kan bli ett antal nya besökare att berätta traktens 
historia för – och kanske några sägner om St Olav. Har ni inte fått till någon 
informationspunkt kontakta mej så skickar jag materialet som vi fick från 
Östersund. Det var en bra handledning för hur man går till väga för att lägga in 
foto och text i kartan och kontaktuppgifter till St Olavs-projektet. Övriga 
hembygdsföreningar i Sundsvalls kommun kan lägga in information om 
hembygdsgården i det avsnitt av Naturkartan som kommunen prenumererar på. 
Hjälp att lägga in informationen får ni från Sundsvalls kommun, 
fritidsinformationen. E-post: fritidsinformation@sundsvall.se eller telefon 060-19 
20 10. För Timrå och Ånge kommuner kan jag inte se att de har någon avdelning 
på Naturkartan. 
 
Så vill jag önska er en riktigt härlig sommar med många besökare och vackert 
väder!  


