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Torsång
Torsång är av många sett som Dalälvens pärla och en av Dalarnas vackraste och historiskt mest
intressanta platser. Vi gläder oss dessutom åt att ha en hembygdsgård av stor betydelse och historia
för hela den bygd som var en av de tre första socknarna i Dalarna. En socken som sträckte sig över
Falun ända bort till Hälsingegränsen. I Torsång har vi även Dalarnas äldsta kyrka och Torsång är
den äldsta järnframställningsplatsen i Dalarna (100 år efter Kristi födelse).

Hembygdsföreningen och hembygdsgården
Hembygdsgården besöks flitigt, främst under vår- och sommarperioden. Skolungdomar, dagisbarn
och funktionshindrade gör ofta utflykter till vår vackra hembygdsgård. Enskilda, familjer och små
sällskap är ständiga besökare. Föreningar av allehanda slag arrangerar grillkvällar och andra
aktiviteter. Exempelvis har fiskeföreningen aktiviteter i direkt anslutning till hembygdsgården.
Bröllopspar väljer att fotografera sig på hembygdsgården, samt att det händer att det hålls dop.
Dock så hålls toaletterna låsta utanför bokad tid på grund av tidigare skadegörelse.
Vid sidan om detta arrangeras exempelvis gökotta och friluftsgudstjänster tillsammans med Svenska
Kyrkan. Midsommarfirandet är något som många uppskattar men hur det skall arrangeras och i
vilket format kommer att diskuteras med Torsångs idrottsförening inför varje enskilt firande. I
mitten av december arrangeras Marschallkvällen i Torsång och då anordnas en marknad på
hembygdsgården, samt att smedjan håller öppet.

Årligen återkommande evenemang och arrangemang
−
−
−
−

Gökotta
Friluftsgudstjänster
Runndagarna
Marschallkväll i Torsång med marknad på hembygdsgården

Hembygdsföreningen är i stort behov av praktisk hjälp för att kunna genomföra ovanstående
evenemang och arrangemang samt eventuellt utveckla nya. Beslut om vilka evenemang och
arrangemang som föreningen klarar av att genomföra fattas kontinuerligt under året av styrelsen.

Planer och förslag inför 2020-2021
•

Genomföra årligen återkommande evenemang och arrangemang, beslut om vilka aktiviteter
som föreningen har resurser till att genomföra fattas kontinuerligt under året av styrelsen.

•

Hitta nya arbetsformer för att engagera medlemmar i föreningens verksamhet och aktiviteter.

•

Fortsätta samarbetet med Borlänge kommun rörande korna som de har utplacerade runt
Prästtjärn under sommaren för att hålla vår natur öppen och gemytlig.

•

Underhålla och vidareutveckla hembygdsföreningens hemsida http://www.torsang.org i syfte
att sprida information om Torsång och alla de aktiviteter som bedrivs.

•

Fortsätta att sälja böcker, almanacka och DVD om Torsång.

•

Fortsätta att anordna Torsångsvandringar och bidra till att skapa naturupplevelser.

•

Bidra till ett ökat samhällsengagemang kring exempelvis integrations- och kulturfrågor.

•

Titta på möjligheter och eventuellt ansöka om medel för att bygga någon form av tak som vi
kan förvara våra roddbåtar under.

•

Återskapa en badplats på hembygdsgården.

•

Arbeta för att hitta resurser, personella och ekonomiska, för att kunna ha ett löpande
underhåll av byggnader på hembygdsgården.

•

Arbeta för att hitta en lämplig arkivering av de värdefulla skrifter och dokument som idag
inte förvaras på ett ändamålsenligt sätt.

•

Fortsätta samarbetet med Svenska Kyrkan, Torsångs Idrottsförening, Tunabygdens
Hembygdsförening och andra föreningar i bygden.

•

Utveckla arbetssättet kring framtagandet av kommande års almanacka.

•

Följ upp planerna kring 2020 års midsommarfirande.

•

Överväga att återinföra ett kontrollerat sista-april-firande.

•

Fortsätta bedriva smidesverksamhet och erbjud smideskurser.

•

Erbjuda studiecirklar om Torsångsbygden.

