GUD SKAPADE OCKSÅ GLESBYGDEN
Seminarium på Björknäsgården, Bräcke, 25 jan 2007

Där Sverige är som vackrast bor minst folk. Men där är oftast inte permanent folktomt. Naturen i
glesbygderna är värdefull som en källa till rekreation för de tätortsboende men inte bara det, utan
också som en nödvändig förutsättning för tätorternas luft och vatten. Problemet är att glesbygden
inte har samma ekonomiska puls som tätorten även om glesbygdens trä och malm bildar en viktig
grund för Sveriges välstånd. Glesbygden är lika viktig för Sveriges utveckling som tätorten.
Nätverket Glesbygdsoptimisterna arbetar för att glesbygderna skall få leva på sina egna premisser
och inte utifrån de förutsättningar som råder i tätorterna. Detta får konsekvenser för regler i fråga
strandnära bebyggelse, beräkning av underlag för vägnätets utbyggnad, tillgången till service och
kraven på kompetens hos dem som är verksamma i servicesektorn.
Glesbygdsoptimisterna har varit verksamma i fem är och hållit två idéseminarier. Det första hölls
i november 2004 på Hagegården i Brunskog på temat Livskvalitet i glesbygd i samarbete med
Region Värmland och Näringsdepartementet. Det andra seminariet hölls på Hotell Selma Lagerlöf i Sunne i samarbete med SOS Alarm på temat Trygghet till kropp och själ i glesbygd.
SOS Alarm är en myndighet som bär ansvar för människors trygghet över hela landet, tätort likaväl som glesbygd, svensktalande lika väl som icke-svensktalande. Denna viktiga samhällsuppgift
ställer SOS Alarm inför speciella utmaningar i glesbygden.

Nu inbjuder Glesbygdsoptimisterna och SOS Alarm till ännu ett seminarium, denna gång i Jämtland, på Björknäsgården i Bräcke. Vi vill ställa människan i centrum. Vi vill fokusera att var och
en skall kunna bo i trygghet där hon eller han vill bo.
Vi vill gå från ord till handling och presentera en handlingsplan för en utveckling av glesbygden
på dess egna premisser. Vi inbjuder dig att vara med på den resan! Vi vill också ta upp den ideologiska frågan om glesbygdens egenvärde utifrån manus till en bok under utgivning, Gud skapade
också glesbygden. På 1960-talet kom den amerikanske teologen Harvey Cox med sin berömda
bok ”Gud skapade också tätorten”. Han skrev den när kyrkan var fångad i de agrara strukturerna. Nu är situationen den omvända – vi behöver påminna om att Gud skapade också glesbygden.
Välkommen till Björknäsgården!
Bengt Wadensjö

Sven-Runo Bergqvist

Program

09.30
Samling. Kaffe
10.00
Välkomsthälsning
10.15
Gud skapade också glesbygden
11.00
Risker och räddning i glesbygd: 1
11.30
Inventering av frågeställningar och resurser.
Det finns många som kan samverka men
vi måste ha någon som håller i det.
Kan vi inrätta riskstyrelser på kommunnivå?
Samtal

Bengt Wadensjö
Sven-Runo Bergqvist
Bengt Wadensjö
Christin Sundvisson
Sven-Runo Bergquist
Bertil Albertson

12.15
Lunch
13.15
Risker och räddning i glesbygd: 2

Mats Elg

13.45
Glesbygden i en globaliserad värld

Ingvar Carlsson

14.30
Kaffe.
15.00
Vägen vidare
Samtal
C:a 16.00 – 16.30
Slut

Anmälan och avgift:
Betala seminarieavgiften SEK 200 till postgiro 405 70 33 – 5. Ange Glesbygdoptimisternas seminarium i Bräcke på talongen. Lunch + förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår samt arbetsmanuset ”Gud skapade också glesbygden”.
Senaste anmälningsdag: 10 januari.
Uppge e-mejl-adress på talongen för framtida kommunikation och praktiska upplysningar.
Logi:
mejla till bengt.wadensjo@telia.com så bokar vi. Du betalar själv ditt logi i receptionen vid
ankomsten. Det finns två olika boenden som har likvärdig standard, Björknäsgården och
Jämtgården någon kilometer bort. Vi fyller i första hand Björknäsgården.
Logikostnad:
Enkelrum 765 kr/person och dubbelrum 420 kr/person, inklusive frukost.
Middag:
Ange vid anmälan om du önskar delta i den gemensammas trerätters middagen kvällen före eller
på kvällen efter seminariet eller bådadera. Middagen kostar 375/per gång. Du betalar deltagande i
middagen till Centrums plusgiro i samband med anmälan till seminariet. Ange på talongen.

Anmälda

Kerstin Wallin

Östersund

