Samrådsmöte i Valstad Caf
Samrådsmöte i Mobackens Bygdegård
Datum: 2017-10-18

Närvarande var representanter för
Fröjereds Samhällsförening. Vättaksgården, Daretorpsbygdens Intresseförening, Dimbobygdens
Fornminnes och Hembygdsförening, Härja- och Velinga Hembygdsföreningar, Dimbo Byalag,
Fröjered-Fridene-Korsberga Hembygdsförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening, Ottravads- och
Mobackens hembygdsföreningar samt SV.
Birgitta Andersson ordförande i Mobackens Bygdegårdsförening hälsade välkommen och berättade
kortfattad historik om Mobackens bygdegård som likt många andra tidigare fungerat som skola.
Nu drivs den av styrelsen som består av 7 personer.
De har bildat ett litet ”husgäng” som får stor eloge för sitt arbetet med diverse mindre och större
reparationer och löpande underhåll av bygdegården. Nästa projekt är att byta hela golvet i stora
salen. Tidaholms Sparbank har givit föreningen ett bidrag till inköpet. Arbetet sköter de själva.
Kvällens gäst var vår museisamordnare Elisabet Östh Hon berättar att hon tidigare varit elev på
Hellidens folkhögskola och bl a har en examen i fri konst.
Hon ser att vi lever i en värld som bjuder snabb/omedelbar tillfredställelse. Genom att den är så
digitaliserad, ett ”klick” och du har gått vidare om det som visas på skärmen inte passar dig för
stunden.
Att nå unga människor med kunskap ser hon som en stor utmaning. Hon är dock helt säker på att
det finns ett intresse för ökad kunskap om sin egen bakgrund. Gammalt genuint hantverk lockar
också vilket är något att ta fasta på då hon vill skapa mötes- och kunskapsplatser. Att gå till museet
skall ge en känsla av tillhörighet och förankring i sin historia genom tex föremål och berättelser som
ger sammanhang.
- Hur lockar vi till ökad kunskap? Kan museet bli en ”forskningsbas”? Vi jobbar för framtiden genom
att gräva i vår egen historia.
Hon har många tankar för ett gott framtida samarbete mellan museet och de lokala hembygds-,
bygdegårdsföreningar här i Tidaholm.
Hon erbjuder också att museet kan sälja de hembygdsböcker som tagits fram under året.
Ett välkommet förslag då dessa för tillfället endast säljs från SVs kontor och ibland på olika
hembygds-, eller marknadsdagar.
Museet har ett stort arkiv dit man är välkommen att forska. Dock finns en föreskrift att det som finns
i arkivet stannar där. Inget får tas med ut, detta p g a risk att det försvinner. Däremot tar museet
gärna emot saker att arkivera.
Elisabet avslutar med att hon gärna kommer ut till era föreningar och tittar på hus och ev samlingar.
Kontaktuppgifter till henne är
elisabet.osth@tidaholm.se telefon 0502-60 61 92
Det bjöds på gott fika (pizzabitar och god sallad!) och i samband med det så korrekturlästes
Landsbygdsnytt och justeringar gjordes på plats.

Vänd!

Birgitta informerade om det möte som hölls 13 september på museet inför Arena Tidaholm 2018.
Denna vecka vill Västarvet att Tidaholms natur och kulturarv lyfts fram. De vill visa spännande platser
och lyfta fram kunniga människor som visar och berättar om vårt lokala arv.
Idéer som framkom på mötet ar bl a Museirally på landsbygden. Syfte var att visa upp de samlingar
som finns i hembygds- och bygdegårdar.
Viktigt är aktiviteter för skolan av olika slag initierade tillsammans med pedagogerna. Tex arkeologisk
vandring och workshop där man får gräva upp föremål på utmärkt plats.
En annan idé var att bjuda in expert på kulturmiljö i skogen som håller en guidad busstur med stopp
vid olika intressanta platser.
Västergötlands största Bronsåldersgravfält finns i Dimbo. Om detta skulle både föredrag och
vandring kunna arrangeras.
Västarvet deltar med sakkunskap i många olika ämnen denna vecka. En arbetsgrupp kommer att
bildas för att ta fram aktiviteter som sker under Arenaveckan vilken genomförs 5-13 Maj 2018.
Åsa lovar att maila ut mer information om detta så snart det finns något att meddela.
Birgitta uppmanar:
Fundera över vad som finns i just din del av kommunen. Vad vill du lyfta fram och veta mera om?
Åsa informerade om att det fanns några Guldbiljetter kvar till Frivilliggalan. H
ör av er omgående till SVs kontor om ni vill ha ytterligare någon till er förening.
Det finns ca 20 stycken metallskyltar att använda vid torpinventeringar på SVs kontor. Är det någon
grupp som behöver så kontakta SV tel 0502-100 58.
Frågan om intresse för att arrangera en valdebatt inför valet nästa år lyftes.
Landsbygdsgrupperna har gjort detta vi de tre senaste valen: tagit fram aktuella och intressanta
frågor som berör just landsbygdens boende, infrastruktur, social service osv.
Intresset för att delta i arbetsgruppen var tveksamt. Tidigare arbete har visat att många av de frågor
vi ställt besvarats med
- ”Det är inte vårt bord, det kan vi inte svara på” minns Berit Jonsson som varit med i arbetsgruppen
två gånger.
Inget beslut togs men en diskussion om sammansättning av fullmäktige och partiernas möjlighet att
fylla sina platser tog vid.
En idé finns om att ordna ett ”Byarally”. I samband med den oerhört populära Konstnatta framkom
idé om att varje bygde- och hembygdsgård skulle öppna upp sina dörrar och tillsammans med alla
lokala konstnärer och hantverkare i bygden, små som stora, som kanske inte har så många alster att
det räcker till en egen utställning skulle få möjlighet att visa upp sig och kanske sälja något.
Föreningen skulle stå för lokalen och sälja fika eller enklare förtäring och på så sätt också dra in lite
pengar till kassan Vi tar med idén till nästa möte och spånar vidare. Har du synpunkter eller ser
ytterligare möjligheter med detta så tag gärna kontakt med Åsa på SV
Mötet avslutades med frågan om det fanns önskan om att inbjudan någon intressant
person/föreläsare till nästa samrådsmöte i Daretorp. Förslag lämnades om Anna Johansson,
Stickspånstillverkning. Åsa kollar detta och tar gärna emot fler förslag..
Nästa Landsbygdsnytt och Samrådsmöte
Manusstopp
Utgivning
Nästa möte
18 januari
9 februari
24 januari i Parhuset, Gällberg Daretorp
Birgitta avslutar med att tipsa om (FÖRHOPPNINGSVIS) effektiv musbekämpning:
Man stoppar in eneris i husfoten, runt om i alla håligheter. De tycker tydligen inte om lukten för det
har fungerat hittills i Mobacken hälsa hon.
Vid pennan Åsa Bergman, SV Tidaholm

