
Ljungdalens Hembygdsförening

FJÄLLÄMMELNS STIG

Hej alla bybor och företagare i Ljungdalen!

Skulle ni vilja vara med och hjälpa oss med ett projekt som vi hoppas ska engagera barn här i 
byn men också barnfamiljer som kommer på besök till Ljungdalen?

Vi kallar projektet Fjällämmelns stig. Tanken är att vi ska skapa en liten miniatyrvärld där två 
små fjällämmelbarn ska berätta dels om fjällämmeln i sig, som är ett spännande litet djur, 
och dels om hur det var att vara barn i Ljungdalen förr i tiden. Hur det var att gå i skolan, vad
man gjorde på fritiden, hur man hjälpte sina föräldrar och så vidare.

Tanken är att alla i byn som vill vara med, barn som vuxna, är välkomna att bidra till 
projektet genom att vara med och skapa miniatyrvärlden i flera små ”tittskåp”.

Vi kommer att träffas ett antal kvällar. Hur många det blir beror lite på hur snabbt vi kommer
framåt med vårt skapande. Varje kväll kommer ha ett tema. De teman vi valt är skolan, 
jordbruket/fäbodvallen, vinteraktiviteter och samerna. Varje träff kommer att inledas med 
berättelser av Lillemor Hedmark som så snällt erbjudit sig att berätta om hur det var att växa
upp som barn i Ljungdalen på 50-talet. Om någon annan vill komma med och dela sina 
historier är de varmt välkomna! (Hör gärna av er till Catrine Tengqvist på 070 - 291 1977 eller
ctengqvist@gmail.com, om ni skulle vilja dela med er av någon historia om hur det var att 
växa upp i Ljungdalen på 40 eller 50-talet).

När vi sedan fått inspirationen kommer vi att bestämma vad vi vill gestalta i våra olika 
tittskåp utifrån det tema som gäller. 



Tanken är också att det mellan de olika tittskåpen ska vara en hel stig som man ska följa med
olika uppdrag och frågor längs med vägen, samt en massa information om både fjällämmeln 
och om Ljungdalens historia. Stigen kommer att läggas i området kring Gammelgården.

Vi hoppas att det här projektet kan bli spännande för våra barnfamiljer i byn men också för 
besökande barnfamiljer under många år framöver. Om allt går bra kan projektet 
förhoppningsvis byggas på under åren. Det har redan kommit så många idéer, så idéerna 
kommer nog att utvecklas ännu mer med tiden.

Då Hembygdsföreningen har en begränsad budget skulle vi vilja vända oss till alla företagare 
i byn och se om det är några företag som skulle kunna tänka sig att bidra med t.ex. 300 kr. 
Pengarna skulle gå till material för att skapa tittskåpen och de olika aktiviteterna längs med 
stigen. Oavsett storlek, tas alla bidrag tacksamt emot! Vi hoppas att detta projekt ska gynna 
oss alla i byn på många olika sätt. De företag som lämnar bidrag kommer att 
uppmärksammas och nämnas på något sätt i den skyltning som kommer sättas upp i 
anslutning till stigen. 

Ni som önskar bidra, sätt gärna in bidraget på Hembygdsföreningens konto 
(plusgiro 437 54 30 – 8) och märk betalningen med ”Fjällämmel” och namnet på ert företag. 
Om någon vill bidra som privatperson är man naturligtvis också varmt välkommen. 

Kanske har man också material hemma som man skulle kunna bidra med? Kanske gamla 
skåp eller fönster, textilier (inklusive skinn och päls), virke, leksaksdjur, miniatyrföremål, 
miniatyrhantverk, dockhusmöbler eller något annat som skulle kunna återanvändas? 

Hör gärna av er via mail på catrine.tengqvist@gmail.com eller på telefon 070-291 1977 om ni
har material som vi skulle kunna använda. Ni kan ta med material till skolan och lämna till 
Anneli Johansson Back. Vi kan också komma hem till er och hämta materialet, men det bästa
är ju så klart om ni vill komma och pyssla och snickra med oss och ta med ert material då!

Vi kommer att ha den första pysselstunden under sportlovet, onsdagen den 8 mars, 2017 på 
skolan. Vi börjar vid klockan 15 och avslutar senast klockan 17.30. Även om ni inte kan vara 
med hela stunden, kom gärna och var med den tid ni kan.

Stort tack på förhand och vänliga hälsningar,

Styrelsen för Ljungdalens Hembygdsförening


