
Utvärdering: 
Den Generösa Skogen- Ett skogsäventyr - sommaren 2019. 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
Vårt syfte med projektet var:  
1) Att skapa nya mötesplatser.  
Det har vi gjort. Många har uttryckt att de har fått ny inspiration till att vara mer 
i naturen och på ett nytt sätt. Särskilt tydligt var det när deltagare från SFI var 
där. Ingen av dem hade varit i skogen tidigare och de var alla mycket glada över 
att ha funnit ett nytt ställe att söka till för vila och lek. Läraren uttryckte att han 
blev inspirerad och i framtiden absolut ville ta med sina elever ut i skogen. 
Samarbetet med de ideella krafterna har också skapat ett nytt nätverk lokalt i 
Immeln.  
 

 
 
 

  
 



 
2) Att stärka Östra Göinge kommuns naturprofil och öka turismen. 
Det har vi gjort. Många turister besökte vår vandring. Vad vi vet har det varit 
turister från Malmö, Lund, Österlen, Stockholm, Norrbotten, Danmark, Polen, 
USA, England och Frankrike.  

 
 
Citat från besökare:  
 
Skoven var der jo i forvejen, bedre baggund kan 
man ikke have for et skogsaventyr.og eventyr blev 
det. Med små midler et antal dragter, hængekøjer 
blokfløjter, MEN med store indsatser af de 
ĺedende figurer som alle udstrålede et sandt 
eventyr af velvilje varme og omsorg for det 
gæstende publikum . måske gik de andre også 

hjem med en god fornemmelse, taknemmelige over en kærlig hjælp til at opleve 
skoven 
Victoria Torstensson 
 
 
Det absolut bästa jag gjort hittills i år. Det var helt underbart. Fantastiskt. 
Över alla förväntningar. Alla medverkande ska ha ett stort tack. 
Ni var och är fantastiska. Ni gjorde min dag. Tack så himla underbart mycket. 
Tack tack allihopa. 
Mattias Santesson 
 
 



 
3) Att öka medvetenheten och miljöengagemang hos människor och företagare i 
Östra Göinge Kommun.  
Det kan vara svårt att bevisa men eftersom riktigt många var där och vandrade, 
och många har uppmanat oss att fortsätta det här arbetet, så tror vi det.  
 
4) Att öka människors lust att umgås i naturen.  
Många har uttryckt att de kommit närmre naturen och att de känt sig inspirerade 
till en annan slags naturpromenader.  
 
Tror detta var den mest underbara skogupplevelse jag haft. Jag översköljdes av 
glädje, kärlek, sorg och så mycket energi! En stund av totalt bejakande av 
skogen. Jag blir rörd och full av förundran. 
Tack snälla ni för att ni påminner oss och lockar fram allt detta 

fantastiska.  Tack tack tack / Christel Wattson 
 
 
 
5) Att ökat medvetenheten om den naturliga 
skatt, alltså skogen som vi har runtomkring oss.  
Just det har många uttryckt sin tacksamhet för.  
 
Citat: Tack för en magisk teaterföreställning i 
den fina Göingeskogen. Vi fick verkligen känsla 
för skogens alla möjliga sagoväsen. Dessutom 
lite skön skogsvila. Rekommenderas! 
Monica Lennartsson 
 
 

 
En spännande, inspirerande, vacker, poetisk, rörande upplevelse för alla åldrar! 
Fanny Isnard, Psykoterapeut, Osby. 
 
6) Att skapa en modell för en "sinnesmässig" upplevelse av skogen som 
komplement till den faktabaseradeutflykten späckad med information, 
Många har uttryckt sin tacksamhet att vi just fokuserade på den sinnesmässiga 
delen av vandringen.   
 
Citat: Tak for en spændende fortolkning af skogen. Fascinerende sang/musik, 
flotte kostumer, og overraskelser. Vi kom tæt på træer, sten og følte at de var en 
levende og medvirkende kulisse.  Så godt. 
Nina Flindt, IT-chef, Plantestyrelsen KBH.  



Jag följde med på vandringen igår tillsammans med ett tjugotal okända 
människor och min dotter och hennes två pojkar 10 och 12 år gamla.. 
Upplevelsen för mig var att en så enkel vandring i skogen kunde bli så stor och 
givande. Med era fantastiska kläder och finurliga inslag blev en timmes 
vandring ett fint minne. Jag vet att jag kommer att se skogen ur ett till perspektiv 
hädanefter. Vandringen berikade mig. 
Min dotter älskade vandringen. Det förstod jag redan innan. Kvinnan som 
delade ut vatten och björnbär hade så otroligt vänliga ögon tyckte både jag och 
min dotter. 
Fint initiativ och vi hoppas att ni fortsätter och sprider detta till andra. 
Tack från oss! 
Lena Grollmus, Hanna, Isaia och Emeka. 
 
 
 
Tusen tack för en magisk 
vandring i skogen, det gick rakt in 
i själen. �Jag rekommenderar alla 
att gå denna! Tack 
Sara Linnea 
 
Tack för den magiska 
föreställningen i den vackra 
naturen. 
Sara Lennartsson 
 
 
 
 
 
 
7. Vilka mål ska ni nå på lång sikt? 
Svar: a) Stärka kulturidentiteten i området: genom att ta ut människor och stärka 
det som redan är områdets identitet. 
Detta arbete har vi börjat och vi planerar att fortsätta med nya sommarprojekt.  
 
Många gånger har vi vandrat på rundan men aldrig sett och känt så mycket som 
idag. Ljuset, ljuden, dofterna, sångerna, stenarnas och trädens närvaro...  
Tack Petra och alla skogens väsen för en härlig föreställning! Och lämna gärna 
kvar två hängmattor till oss! Gunilla och Ingvar (Immelnbor sedan mycket 
länge) . 



 
Varm tack för en i allra bästa mening förtrollande upplevelse.  
Karin och Bo Selander 

 
 
Eftersom skogen är min favoritplats att 
vara på och var även min lekplats när 
jag växte upp, så njöt jag av denna 
upplevelse. 
Sagan som blir verklig. Det är min värld 
det. 
Rosie Hennig, Teater Stenbäraland. 
 
 
b) Inspirera till nytänkande och 

innovation: genom att i föreställningen inspirera och öppna för nya tankebanor 
och förhållningssätt till naturen. 
 
Det har vi säkert gjort. Många barn var med och även om föreställningen inte 
var en deciderad barnföreställning så var barnen engagerade och närvarande. En 
liten pojke kom igen med sin mormor, efter att ha varit där med sin mamma 
eftersom han ville prata med stenen som hade hört prata första gången han gick. 
Han fick inspiration till fantasi och kreativitet. Vuxna uttryckte att de fick 
kontakt med något viktigt  i sig själva som de hade glömt och hur enkelt det kan 
vara.  
 
Tack för en alldeles underbar premiär-föreställning. 
Mats Svensson, rektor Färlöv.  
 
Ni gör ett mycket bra arbete på många plan. En väldigt givande föreställning. 
Stort Tack.  
Lyly Sjöholm, journalist, Malmö. 
 
Vilken underbar föreställning lite som i sagornas värld .Tusen Tack  
Gun o Dan Jeppson, skogsägare, Värestorp. 
 
 
c) Främja hållbart friluftsliv och långsiktigt hållbar natur och kulturturism 
genom att skapa en spännande vandringsföreställning som lockar människor 
från när och fjärran. 
Det har vi gjort och det vill vi fortsätta med.  
 



Tack snälla för den fantastiska vandringen i 
skogen. Spännande och vackert. Precis vad 
jag behövde. Tack. Emma Torstensson  
 
Ett omtumlande och tänkvärt möte med 
skogen. Vår ledsagare var genuin och 
otroligt levande. Många upplevelser i en - 
alla vackra på sitt alldeles egna sätt. Det 
här kommer jag att leva med länge - precis 
som en riktigt bra bok... 
Charlotte Stierna 
 
 
Min upplevelse var bara positiv. Blev 
fångad av skogens mysterium. Kändes som 
om ni var levande väsen där. Mycket bra val 
av platserna och kläderna smälte in. Tack 
för en upplevelse som jag gärna tänker 
tillbaka på.  
m.v.h Inger Stierna   
 
 

 
 
 
d) Öka kompetens och höja engagemang för både kultur och naturmiljö. 
Genom att ge människor en positiv upplevelse i naturen med några enkla grepp 
har vi inspirerat människor till att 
tänka i nya baner och se vad vi 
faktiskt har runt knuten.  
Citat: Tack för igår! Det var en 
fantastisk föreställning! På samma 
gång som jag tyckte det var synd att 
resten av familjen inte var med så 
njöt jag över att vara ensam och till 
fullo få njuta över det som ni gav 
mig. Det var så fint att vara där och 
höra, smaka, känna, se, skratta och 
sörja. Tack!  
Ida Väreborn, Kyrkoherde, Vinslöv 
församling. 
 



Tusen tack för en jättefin och berikande 
upplevelse för mig och mina söner.. Lasse.  
 
Vilket trevligt initiativ med Skogsäventyret och 
ett proffsigt genomförande av upplevelserna. 
Paul Seuglin. Lokal eldsjäl och ägare av 
Ringblomsgården.  
 
 
 

 
 
e) Öka Social inkludering: Samarbeta med lokala aktörer och på så sätt skapa 
nya nätverk och stimulerande samarbeten, genom att söka oss speciellt till 
grupper som kanske annars inte skulle hitta oss, som:sommarskolor, 
folkhögskolor, föreningar, SFI, STS, friluftsfrämjandet, lokala kulturföreningar 
etc.	   
 
Vi har haft besök samarbetat med lokala eldsjälar och med SFI, Club Sonya, 
ABF, riksteater föreningen i Östra Göinge. Vi sökte oss till sommarskolor men 
det visade sig att de hade ett väldigt tajt schema och hade svårigheter att sätta av 
tid till det. Det skulle ha behövt en längre framförhållning för att de skulle 
komma. Vi hade friluftsfrämjandet och STS och andra lokalföreningar på vår att 
”bjuda in” lista, men biljetterna försvann snabbt. Ett tag hade vi 75 personer på 
väntelista och då såg vi ingen mening i att kontakta dem. Vi samarbetade dock 
med Kanotcentret i Immeln, och den lokala teaterföreningen, samt 
bygdeföreningen. Sjöriket och ABF la upp information på sina hemsidor.  
 
Citat: Tack för en trevlig skogsupplevelse. Mycket stämningsfullt och tänkvärt. 
Agneta o Yngve, Bygdeföreningen Immeln.  
 
Tyckte ni var helt fantastiska! Kul, bra sätt att få människan att tänka efter om 
vår relation med skogen, fin stund i hängmattan. Kändes som man ville leva som 
er i skogen. Ni gjorde en magisk timme.  
TACK i slutet var jättefint! 
Ni är så bra Anna Johansson, Abf. 
 
Vandringsteater i Immelnskogen! Fantastiskt magiskt! Tack  
Maria Bolin, Teaterföreningen Immeln/ högstadielärare Kristianstad. 
 
f) Bidra till att göra området attraktivt och levande och få fler människor at 
upptäcka Östra Göinge kommun och dess naturskatter. 
 



Det har vi gjort och planerar att fortsätta 
göra.  
 
Citat: En härlig och annorlunda upplevelse i 
skogen i Immeln. Visst är det så, att stenar 
och stubbar och träd, har mycket att berätta 
om vi bara lyssnar. Och vilka vackra dräkter 
ni sytt! Det är, jätteviktigt att vi tar oss tid 
att lyssna, bara vara och hittar tillbaka till 
ett enklare liv. Lo Olsson (Läkare, Malmö) 

 
Tack för härlig upplevelse i skogen med er idag. Det var en mysig stund som jag 
verkligen rekommenderar. 
Zara Broström 
 
Stort Tack för en fantastisk naturupplevelse i Immelnskogen. Underbara 
teatermänniskor och ett underbart tema. Välorganiserat och trivsamt.  
Mvh Andreas med familj 
 
En välspelad och magisk föreställning med flera oväntade och spännande 
inslag. Uppskattas av alla i familjen. En otroligt vacker miljö & fina kostymer 
Caroline Tops/ Foods2change ( vinnare av Malmö Stads Miljöpris 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
g) Öka samverkan mellan tätort och landsbygd för att bättre nyttja resurser och 
kompetenser, genom att visa fram landsbygdens resurser för människor som 
annars inte kommer i kontakt med den, t ex ungdomar, nyanlända flyktingar och 
lokala företag. Vi har haft besök av SFI, Club Sonya, Queenia (kvinnliga 
företagare i Östra Göinge) mm. 

 
Citat: Ett stort tack för en fantastisk 
upplevelse i lördags - verkligen! Vi har 
intressanta dialoger på vägen hem i bilen 
om vad vi upplevt och tjejerna hade 
verkligen med sig att man åkte hem med en 
tankeställare och hur skönt det var att vila. 
Allt gott! Med vänlig hälsning, Johanna 
Bergman, Club Sonya 



 
 
 
 
En spännande eftermiddag och ett äventyr för stora och små Tack till er som 
jobbar och engagerar Er i föreställningen! Tack för ett härligt och spännande 
äventyr i skogen. Camilla Larsson, Queenia/ Östra Göinge Näringsliv och Icam 
konsult. 
 
 
 
h) Inspirera till nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt: 
Ett hållbart ledarskap idag behöver expandera till ett större globalt och 
ekologiskt perspektiv. I en artikel om ledarskap refererar en skribent till Martin 
Buber, ”I and thou” och ”I and it”. Författaren resonerar om hur vi 
behöver revidera vår hållning till naturen som ett ”it” 
och istället se på naturen som ett ”thou” (you) och 
skapa en ömsesidig relation där vi också lyssnar, för att 
grundläggande förändra vår hållning och rovdrift på 
naturens resurser. 
 
Detta har vi gjort och vi har haft besök av folk som 
arbetar med utveckling och ledarskap: som på olika sätt 
uttryckt att de blivit inspirerade till ett nytt tänkande.  
 
Fatta hur överraskad och glad när några begåvade 
människor hittar skogen man har bakom husknuten och 
iscensätter ett förtrollande skogsäventyr! 
Vi som inte brukar skrävla om Göingeskogarna blev lite förgyllda på kuppen. 
Tack @petralindblom och alla andra inblandade för Ett skogsäventyr- 
Vandringsföreställning Immeln 2019 ! 
Anna Rosengren, Nordisk ministerråd.  
 
Fantastisk upplevelse. Riktigt bra. Njutbart och mycket tänkvärt. Det här borde 
användas i vården. Jag arbetar med psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. 
Det skulle vara mycket användbart i vården. Tyvärr arbetar jag i Stockholm.  
Britt, Psykolog.  
 
Tack för en mild och varsam John Bauer-vandring.  Sagolik och verklig 
Ina Nissen, Musiklärare och Gestaltterapeut. Malmö. 
 
 
 



Tack för en underbar eftermiddag.  
Det var en lyrisk upplevelse, en 
föreställning, som kändes som den 
hade vuxit upp ur skogen. Tack.  
Olle Ellthammar, Psykiatriker, 
Onslunda. 
 
Tusen tack för en jättefin upplevelse.  
Leila Åkerlund, Stiftelsen Skånska 
Landskap/ Sagohuset, Lund. 
 
 
 
 
 
 
 


