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Projektinformation 13 februari 2023 
 

Nytt år och ljuset är på väg tillbaka. Hoppas ni alla är i full gång att planera 
verksamheten till våren och sommaren. Kanske blir det några nya visningar, 
skyltar på husen, berättarkvällar eller upplevelsestigar? Eller nya kaksorter med 
lockande namn som Olavs-kringla, Bure-bulle, Stabbläggarmacka, Tuna-bakelse 
eller Tynderötårta??? 
 
Kulturens kapillärer – sök bidrag! 
Det finns pengar att söka från Ideell kulturallians för att testa ny verksamhet. 
Under vårt projekt ”Medelpads immateriella kulturarv” har ni fått lyssna till en 
rad inspiratörer som jag hoppas har väckt lust och idéer hos er att utöka er 
verksamhet. Hos ”Kulturens kapillärer” som stöds av Postkodstiftelsen kan ni 
söka pengar. De kommer att dela ut totalt 8 miljoner kronor till omkring 200 
lokala projekt över hela landet. Det är inte någon komplicerad ansökan där du 
måste anpassa din ansökan för att uppfylla en rad angivna mål, utan ni ska 
beskriva vad ni vill göra och hur mycket det kommer att kosta mm. 
 
Stödet är avsett för din förening att testa nya arbetssätt eller utveckla er 
befintliga verksamhet. Man kan söka till alla olika typer av projekt, högt och lågt, 
stort och smått. Ta chansen och sök pengar för att lyfta fram det immateriella 
kulturarvet i din hembygdsförening. Ansökan ska vara inne senast 15 mars. 
Mer information och hur man ansöker finner du här: 
www.ideellkultur.se/nyorientering  
Det finns också möjlighet att delta i digitala informationsmöten 13, 14 eller 15 
februari. Anmälan via webbsidan ovan. 
 
Samling och summering 
Söndag 2 april hoppas jag att många av er har möjlighet att komma till Hussborg. 
Det blir en träff för att summera projektet och göra en utvärdering av vad ni fått 
ut och vad ni saknat. Mer information kommer längre fram.  
Planen är att vi startar vid 11 med föredrag  av en inspirerande föredragshållare 
(har du något tips?), en god lunch, utvärdering och avslutande fika vid 15. Boka 
in i din kalender redan nu! 
 
Vi ses! 
Birgitta Gillgren, projektledare 
E-post: birgitta.gillgren@gillark.se  
Mobil: 070-6849642 


