Finnskogdagene 2021
Godt nytt år til alle på Finnskogen!

Regjeringen i Republikken Finnskogen vil med dette informere litt om
status og fremtidige planer, etter en laaaaang periode med lite aktivitet og
andre kreative tiltak.
Sommeren 2020 ble det jo ikke arrangert noen reelle Finnskogdager, og
Republikken Finnskogen økte handlings-regelen i vårt eget lille
«pensjonsfond» og tro til med store dobbeltsidige markedsføringsannonser i Glåmdalen, Østlendingen og Solungen.
Regjeringen håper dette ga en god effekt og godt besøk til de aktører som
hadde åpent sommeren 2020.
Nå er det på tide å se fremover, selv om det fortsatt er mye usikkerhet
rundt pandemier, vaksiner og andre kjøreregler. Det er jo mye balansekunst i dette, men slik må det nesten være.
Likevel, sommeren 2021 er det så mye som skal feires på Finnskogen at
regjeringen i Republikken Finnskogen faktisk har måtte utsette noen av
våre tidligere planer.
I all hovedsak vil Finnskogdagene sommeren 2021 omfavne:
•
•
•
•
•
•

200 års feiring av Carl Axel Gottlund.
Markering av nytt Skogfinsk museumsbygg.
For første gang - samkjøring av Finnskogdagene og
Finnskogutstillingen.
100 års feiring av Grue Finnskog Idrettslag.
50 års feiring av Grue Finnskog Husflidslag.
50 års markering av slekts-stein ved Røgden (2020)

•

Markering av første etappe av Grue Kommunes
stedsutviklingsprosjektet i Svullrya.

Det betyr blant annet at prosjektet «Svullrya 1970» vil bli utsatt til
senere.
Med nye ministre i regjeringen (HMS minister Aina Slaastad og
ungdomsminister Ida Johanne Holen) er Republikken Finnskogen vesentlig
styrket til de oppgavene som ligger klare.
Som nevnt over er det fortsatt mye usikkerhet rundt dette, men vi jobber
med planene som om de går i orden, så får vi heller nedskalere dersom
det blir nødvendig.
Vi krysser fingra og sees på åpningen fredag 9. juli kl. 1800.

Velkommen!

________________________
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