Mötesplats Strömsund - Hembygdsgården 2020
Ströms Hembygdsförening genomför under åren 2016-2018 ett utvecklingsprojekt med stöd
från Leader 3sam och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Vi vill med projektet utveckla hembygdsgården till en plattform för utveckling och
förnyelse, en mötesplats som möter samtiden, för människor i vår hembygd oavsett
bakgrund, kultur mm. Vi vill med hembygdsgården som plattform bli en aktör i samhället
och därmed aktivt medverka i utvecklingen av vårt samhälle. Vi vill synliggöra det
attraktiva i vår hembygd och påverka attityder så att människor kan känna stolthet och
framtidstro och därmed bidra till utveckling av vår landsbygd. Barn och ungdomar ska ges
utrymme, engagemang tas tillvara och möten mellan människor uppmuntras.
Verksamheten ska bidra till att öka kunskap, förståelse och respekt för människor oavsett
ålder, kultur, kön, etnicitet mm. Vi vill också bredda det kulturella utbudet till att omfatta
verksamhet utöver det traditionella förvaltande av arvet. Hembygdsgården ska vara en
mötesplats för lärande och utveckling av vår samtid och ett naturligt besöksobjekt för
såväl fast boende som besökare. Vi vill också med projektet åstadkomma en ökad
samverkan med andra föreningar och organisationer, med näringsliv och då främst
besöksnäringen samt med Strömsunds kommun. Genom att nya arbetstillfällen skapas ges
människor möjlighet att bo kvar i en levande landsbygd.
Projektet sträcker sig över tre år och omfattar följande:
Samisk kultur
Den samiska kulturen är mycket sparsamt företrädd vid Hembygdsgården. Det finns ett stor
behov av att sprida kunskap om den samiska kulturen och samernas förutsättningar i
området samt dokumentera seder och bruk från förr och nu. Bland annat har det under
hösten uppförts en lappkåta i traditionell stil.
Beppemuséum - Förberedelsearbete
Vi vill ta tillvara arvet efter Beppe Wolgers genom att upprätta ett Beppe-museum vid
hembygdsgården. Projekteringsarbete för ett museum pågår inom ramen för projektet. Vår
förhoppning är att vi ska kunna öppna museet våren 2017.
Beppevecka 2016
2016 är det 30 år sedan Beppe Wolgers avled. En Beppe-vecka, ett kulturarrangemang som
hyllade Beppe Wolgers genomfördes i början av augusti 2016.

Strömskvällar
Arrangemanget Strömskvällar genomfördes under tre onsdagar i augusti 2016 med ett devis
nytt koncept. Strömskvällarna ska utgöra en plattform för möten samt presentation av
bygden, dess människor och verksamhet. På scenen uppträder lokala artister och gäster med
anknytning till Strömsunds kommun. För 2017 och 2018 planeras 7 kvällar årligen.
Marknader
Konceptarbete för att skapa mötes- och marknadsplatser. Marknader ska utgöra en plats där
kulturer tillgängliggörs och får en plattform att möta vårt samhälle.
Kulturer i möten
Arrangemangen kan t ex utgöras av ”mat i kulturen” d.v.s. möjlighet att presentera och
prova på mat från olika kulturer samt olika kulturyttringar som musik, litteratur, seder och
bruk, hantverk mm enligt principen ”kulturer lär av varandra”. Under 2017 och 2018
planeras ett evenemang årligen.
Tankesmedjor.
Kreativitet och engagemang skapas när människor möts, såväl permanenta som tillfälliga.
Människor från olika delar av samhället att engageras, däribland nyanlända och utflyttade
Strömsundsbor (hemvändare). Digitala lösningar ska skapa breda engagemang.
Studiebesök
Vi vill med studiebesök få idéer och lära av andra. Studiebesök är också ett sätt att skapa och
bibehålla engagemang samt bygga broar till andra för framtida nyttjande.

2016
Under 2016 påbörjades arbetet med att synliggöra den samiska kulturen genom att en
traditionell torvkåta uppfördes. Intresset och engagemanget har varit mycket stort, inte
minst bland samerna där Einar Johansson och Aanna Johansson har varit drivande.
I samverkan med familjen Wolgers genomfördes första veckan i augusti en Beppe-vecka som
avslutades med en minnesceremoni den 6 augusti, på dagen 30 år efter Beppes död.
Dessutom har projekteringen av ett Beppe-museum påbörjats.
De traditionella Strömskvällarna väcktes till liv igen, dock i ett något förnyat koncept. Under
tre onsdagskvällar i augusti bjöds besökare på allsång, företagspresentationer, samtal mm.
Konceptet med olika typer av marknader vid Hembygdsgården ska utvecklas. Höstmarknad
med lokalt producerade produkter och hantverk genomfördes den 24 september. I
samverkan med Strömsunds fotoklubb genomfördes julmarknad den 26 november.

2017
Under 2017 slutfördes projekteringen av Beppe-utställningen vilket resulterat i en färdig
utställning. Arbetet med att synliggöra den samiska kulturen har fortsatt b.la. genom
verksamhet i torvkåtan. Sju onsdagskvällar under sommaren genomfördes Strömskvällar
med allsång, företagspresentationer, samtal mm. Kulturer i möten har genomfört ett
evenemang där olika grupper/kulturer i Strömsunds kommunsamlats och bjudit på ”egen
maträtt”. Representanter för nio olika länder samt samerna deltog. Två tankesmedjor har
genomförts där idéer om fortsatt utveckling av Hembygdsgården verksamhet diskuterats.
Konceptarbetet med olika typer av marknader vid Hembygdsgården har igångsatts.

