www.hemvandardagarna.se

Allt är möjligt i Grums

Hemvändardagar för alla och envar

”

3 000 personliga
inbjudningar har gått ut.

Hans Lundborger och Laila Johansson är två av drivkrafterna som gjort Hemvändardagarna möjliga.

Grumsbor i förskingringen – dags att
vända hemåt, återknyta kontakter och
återse bekanta platser. Hemvändardagarna i juli är ett utmärkt tillfälle att
komma hem. Då kan du dessutom få
dig lite underhållning på köpet.

att man ska visa vad Grums har att erbjuda
i dagens läge och kanske locka en och annan
emigrant att flytta hem igen. Det Grums man
lämnade kanske har förändrats och fått ett
annat skimmer i nostalgins spegel. Hemvändardagar kan vara ett sätt att återknyta gamla
kontakter, träffa gamla klasskompisar och
vänner och kanske se sig omkring lite för att
tänka var man skulle vilja bo om man återvände till Grums.

Den gamla bruksorten Grums hade en gång,
för inte alltför länge sedan, åtskilliga stora
industrier. Tusentals människor hade där sin
arbetsplats och många från andra delar av lan- Vill sätta Grums på kartan
det flyttade till Grums kommun för att arbeta – Ja, vi hoppas att Hemvändardagarna ska
på fabrikerna. Så kom de stora nedläggning- sätta Grums på kartan men också att de som
arna med stor arbetslöshet
redan bor här ser vad som
och folk tog sitt bohag och
faktiskt finns. Ofta är man
flyttade dit där det fanns
nog hemmablind. KomVi
hoppas
att
andra jobb.
munens slogan stämmer:
Grums blev en avflytt- Hemvändardagarna ska
Det finns mer än du tror,
ningsort, som smålandssäger Hans Lundborger,
bygderna när ”vi sålde sätta Grums på kartan
projektledare.
våra hemman och gav
Bland allt som finns
oss sedan ut”, även om
nämner han ett livaktigt föreningsliv som
grumsborna ofta inte flyttade hela vägen till han hoppas drar nytta av Hemvändardagarna
Amerika. Men visst finns de överallt där de i form av nya medlemmar eller åtminstone
fått jobb, även riktigt långt bort.
stödmedlemmar. Billiga och bra bostäder är
– Australien var det någon som hade flyt- ett annat plus med Grums som återkommer i
tat till, vet jag, säger Laila Johansson, en av olika samtal.
projektets motorer.

”

Hemvändardagar den 8-9 juli

Hemvändardagarna helgen den 8-9 juli arrangeras för Grums kommun som helhet och
aktiviteterna kommer att finnas i de flesta
tätorterna runt om i kommunen. Tanken är



Så började det

Hans Lundborg är en av de skyldiga till Hemvändardagarna blivit av. Det började på en
resa hem från Ystad 2004, tillsammans med
en kommunal representant.
– En dam i Kil tänkte bjuda hem svensk-

amerikaner men det blev inget så vi tänkte
att vi gör något eget för hela kommunen. Vi
spann på idén i bussen. Det började i Halland
och var klart när vi var i Värmland, skämtar
Hans Lundborger.
Projektet blev verklighet med engagemang,
kommunala och regionala stödpengar och inte
minst för man kunde anställa Laila Johansson.

Ett jättejobb att hitta folk

Går i alla tätorter

Tio av kommundelarna deltar aktivt i arrangemanget: Borgvik, Segmon, Skruvstad,
Liljedal, Långviken, Långsta, Värmskog,
Slottsbron, Halla och Grums. Varje ort har sitt
arrangemang men de har fått benägen hjälp av
andra medhjälpare i projektet. Tanken är att
aktiviteterna ska pågå simultant på orterna
under de två dagarna för att så mycket som
möjligt ska gå att få in i programmet

Att arrangera Hemvändardagar är ingen småsak direkt. För det första måste man ta reda på
Framtidsdagar inleder
vilka som flyttat, sedan vart de flyttade och ta
Hemvändardagarna, som går på helgen, föreda på deras nuregås av Framvarande adress för
tidsdagar, som
att kunna skicka
är avsedda att
en personlig inTanken är att man ska visa
mark nadsf öra
bjudan. Sådant tar
kommunen och
mycket tid. Det är vad Grums har att erbjuda i dagens
dess förmågor.
bland annat det läge och kanske locka en och annan
Torsdagen har
som tagit mycket
emigrant
att
flytta
hem
igen.
temat Hälsa och
av Laila JohansFritid, då en
sons tid de senaste
drivkraft i form
månaderna. 6 000
Lars Andersson håller i arrangemanget. Frenamn har hon tagit reda på genom att hänga
dagen går i Musikens och Kulturens tecken,
på luren till folkbokföringen, fråga bekantas
vilket passar bra, för fredagen slutar med dans
bekanta, släktingar eller andra erfarna artill Wizex i den nyrenoverade Skruvstaparken
rangörer om hur de har gjort. 3 000 av dessa
och därmed inleds Hemvändardagarna.
har fallit bort av olika anledningar så 3 000
personliga inbjudningar har gått ut. Sedan har
man annonserat, blivit omskrivna och djungeltelegrafen gått och alla har pratat med alla
för att få tag i så många som möjligt.
Hur många det slutligen blir får bli en spännande överraskning.

”

Hemvändardagarna i Grums 6-9 juli 2006

Välkommen hem
till Grums!

www.tidning.net

