Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) nyhetsbrev januari 2021
Nytt år - som vi hoppas blir ett år då vardagen återvänder och föreningsverksamheten
kan återgå till mer normala former. I väntan på detta finns många digitala aktiviteter
att delta i för inspiration och ny kunskap; många föreningar passar på att arbeta med
sina samlingar, arkiv, byggnader; berättar om föreningens verksamhet på webben m.m.
Vårens kurser och andra aktiviteter – se bifogat dokument Vårens kurser.
Tips kring det digitala! Studieförbundet Vuxenskolan ger tips och råd m.m.:
https://www.sv.se/cirkelledare/material-metoder-och-tips/
Ny pandemilag - strikta begränsningar för möten och aktiviteter. Lagen innebär bl.a.
att privata sammankomster i t.ex. föreningslokaler som hyrs ut får ha högst 8 deltagare.
Föreningsverksamhet under pandemin: www.hembygd.se/covid-19
Tematiska utskick startar inom kort - planerade teman är bl.a. arkiv; samlingar;
barn och unga; byggnadsvård; kvarnar; digitalisering. Har du/din förening några
önskemål om teman? Meddela undertecknad.
Årets hembygdsbok, hembygdsskrift och övriga publikation
Bhf utser varje år en publikation i varje kategori. Sista datum att nominera är 31 jan till
undertecknad. Mer info i mail som sändes den 7 jan. Frågor? Kontakta undertecknad.
Prisma Västra Götaland (VG): om samhällsutvecklingen från 1950 och framåt
Bhf är kärnaktör i Prisma. www.prismavg.se - en webbplats med berättelser om platser,
människor och företeelser – bidra med berättelser! Prisma skapar också mobilguider om
föreningars miljöer, bra i pandemitider. Intresserad? Kontakta undertecknad.
Om att leva i pandemitid – Nordiska museet samlar berättelser
Nordiska museet vill bevara dina erfarenheter för framtidens forskare. Bidra med din
berättelse: https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/vi-samlar-coronaberattelser
På gång 2021
Friluftslivets år 2021
Planerar din förening aktiviteter utomhus 2021? Haka på Friluftslivets år!:
https://svensktfriluftsliv.se/friluftslivets-ar/

Fira demokrati trots pandemi – 100 år sedan allmän och lika rösträtt.
Läs i Bohusarvet 2020:2; 2020:3 och här: https://firademokratin.riksdagen.se/ - ladda ner
eller beställ affischutställning och magasin utan kostnad. Flera av Bhfs föreningar
kommer ha verksamhet kring demokrati, bl.a. Ordet är fritt (artikel i Bohusarvet
2020:4). Föreningar efterlyser någon som kan tyda röstlängder från början av 1900talet, kan du eller vet någon? Kontakta undertecknad!
Kvarnar – nu återuppstår nätverket
Nätverket har arrangerat temadag; Öppen kvarn m.m. Nätverket har varit vilande, men
nu startar det igen! Är du/din förening intresserad av kvarnar/vill delta? Kontakta
undertecknad! Mer info kommer. Gå gärna med i nätverkets nya Facebookgrupp Kvarnar
i väst: https://www.facebook.com/kvarnarivast/reviews/
Kom ihåg! Sök bidrag till kulturarvsarbete, Riksantikvarieämbetet, senast 31 jan:
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete
Varning! Bedrägeri som förening råkat ut för: person ringer och berättar att föreningen
på orten har det svårt ekonomiskt och önskar bidrag/gåva. När personen som fick
samtalet frågade vilken förening det gäller så blev svaret: föreningen på orten där du
bor, närmare svar kunde inte uppringaren ge.. Sprid detta i era nätverk!
Till sist…
Ved till bil sökes! Omställningsresan åker landet runt med bil driven av ved
Niklas Alexandersson med Omställningsresan åker runt och pratar med folk om energi
och omställning till en hållbar livsstil. Niklas vill även lyfta fram hembygdsföreningars
kunskap om hållbara metoder. Har din förening ved att sälja till bilen? Läs mer här:
https://www.facebook.com/Omst%C3%A4llningsresan-100243724675191
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