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Projektinformation 14 februari 2023 
 
Sol och takdropp idag. Snart är det mars och vi lämnar vintern bakom oss. 
Projektet börjar närma sig sitt slut och det är dags att börja samla ihop tankar 
och erfarenheter. 
 
Söndag 2 april 
”The Power of Glesbygd” och summering  
Söndag 2 april träffas vi för att summera projektet och göra en utvärdering av 
vad ni inspirerats och haft nytta av och vad ni saknat i projektet. Era tankar och 
synpunkter är viktiga och värdefulla för den redovisning vi ska göra till 
Jordbruksverket för projektet som helhet. Ni kommer att få några 
frågeställningar att fundera över innan vi träffas. Jag hoppas att det ska 
underlätta för er att samla era kommentarer och göra det gemensamma 
samtalet intressant och innehållsrikt. Naturligtvis kommer jag att skicka frågorna 
även till de föreningar som inte kommer till mötet i Borgsjö.  
 
Men den här dagen kommer ni också att få en dos inspiration! Som avslutande 
energikick kommer Thomas ”Håkki” Eriksson, Fränsta, och pratar om det 
immateriella kulturarvet i former av skrönor, minnen och musik. Tomas har i 
många år jobbat för att lyfta landsbygdens status, identitet och självförtroende. 
Han rubrik är ”The Power of Glesbygd”. Så det här mötet ser jag mycket fram 
emot.  
 
Mötet blir på Borgsjö Strand (fd Träporten vid macken i Borgsjö). 
Vi startar kl 10.30 med Tomas Håkki, sedan blir det lunch. Därefter utvärdering 
och samtal om projektet. Avslutning med kaffe vid 15-tiden. Jag hoppas att ni är 
många som får lust att delta! 
 
Anmäl deltagare senast måndag 27 mars! 
Skicka e-post till birgitta.gillgren@gillark.se eller ring 070-6849642  
 
Kulturens kapillärer – sök bidrag! 
Jag påminner om möjligheten att söka bidrag från Postkodstiftelsen som jag 
skrev om i förra info-brevet.  
 
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 
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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. 
 
Fyll i och skicka in rapporter om ideella timmar i projektet. 
För projektets finansiering finns det angivet en post med värdet av ett antal 
ideella timmar som föreningarna lagt ner i projektet. I slutet av 2021 fick ni 
information och blanketter för att notera timmar och personer. Jag hoppas att ni 
gjort noteringar fortlöpande J i annat fall får ni göra en summering nu i 
efterhand. Jag bifogar informationen och blanketterna igen i det här utskicket. 
Blanketterna skickar ni till mej senast 31 maj.  
 
Hälsningar 
Birgitta Gillgren 
projektledare 


