
Välkomna till Ursinnig Festival 2020. 

Jag heter Gunnel Flinta och är ordförande i den ideella föreningen JESS, Jörns Evenemang och 

SamhällsService. 

Välkomna till årets Ursinniga Festival i dagarna tre. 

Ur Jörnsbornas sinnen har det levererats och producerats både det ena och det tredje sedan sist. 

Festivalen presenteras verkligen på ett helt annat sätt än det var tänkt från början. Både på gott och 

ont. Det goda är att vi  verkligen har fått tänka utanför det invanda och trygga. Att tänka och sedan ta 

steget utanför sin komfortzon har många gjort. Det ger oss erfarenheter och förhoppningsvis 

mersmak. 

Ifjol tog vi verkligen sats och gjorde ett rejält avstamp för att starta en årlig tradition, en Ursinnig 

Festival. 

Vi är alltför Ursinniga för att ställa in, så vi ställer ut. 

Martin Luther spikade upp 95 teser till allmänt beskådande i sin stad. Han hade korta, koncisa, 

påståenden som han ville skulle skapa diskussion, debatt och förändring. Han ville rensa och komma 

till kärnfrågan. Vi som bor i trakterna kan gå runt och med egna ögon se vad Jörnsbygden knåpat 

med sen sist.  Jag lovar att det är fler än 95 objekt här i Jörn som du kan ta del av och låta dej 

inspireras av och begrunda. 

Vi är alltför ursinniga för att ställa in, så vi gör som TVreportern Bo Holmström, skulle ha gjort: ”Lägg 

ut, LÄGG UT!” För den som inte har möjlighet att traska runt bland skyltfönstren och besöka Jörn, 

lägger vi ut allt material på vår hemsida ursinnig.nu 

Luther tillskrivs ett citat: ”Om än världen skulle gå under i morgon vill jag ändå plantera mitt 

äppelträd idag”. Vi fortsätter och tar sats mot Ursinnig Festival 2021, redan här, under årets 

invigning. Handgripligt sår vi perenna blomsterfrön för utplantering nästa år. Det uttrycker verkligen 

vår framtidstro. Årets festival hoppas vi även ska så frön till idéer, tankar och uttrycksätt för att 

närma oss kärnan av vad vi vill här i Jörnsbygden, inte bara under nästa festival. 

Välkomna att Lyssna på oss i Jörn 2020 och kom ihåg att Vi Tillhör och Vi Tillför. 

 

 

 


