
Kurser och andra aktiviteter våren 2021     2021-03-15 

– för Bohusläns hembygdsförbunds medlemmar  
 

Bhf huvudarrangör/medarrangör / samverkanspart/annan huvudarrangör  
 
 

 

18 och 25 mars: skriv och redigera på Wikipedia, ArbetSam  

https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/ 

 

23, 24, 30 mars: Hembygdsportalen, Sveriges hembygdsförbund  

https://www.hembygd.se/shf/page/136611  

 

24 mars kl 18-19: Hembygdsförsäkringen, vad alla i styrelsen bör veta 

https://www.hembygd.se/shf/page/136611  
 
 

25 mars: Berätta din historia på prismavg.se  

Anmälan till: elin.sorensson@innovatum.se  
 

7, 15, 21, 28 april: Hembygdsportalen, Sveriges hembygdsförbund  

https://www.hembygd.se/shf/page/136611  
 

13 april kl 18.30: Demokrati 100 år i Sverige, föreläsning med Gunnar Wetterberg 
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUG-OMGWMoxFTMkFgIo4BnOiVJKBbFnAJfgdKR5UFnzVHnPA/viewform 

 

14 april och 2 juni: Lyft ekonomin! Ta kontroll över föreningens ekonomi och stärk den 

https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/ 

 

23 april: Prismas Mobilguide – hur din förening kan skapa en mobilguide 

Anmälan till: elin.sorensson@innovatum.se 

 
3 maj: Marknadsföring genom sociala medier  

Anmälan till: elin.sorensson@innovatum.se  
 

5, 19 och 26 maj: Hembygdsportalen, Sveriges hembygdsförbund  

https://www.hembygd.se/shf/page/136611  

 

18 maj: Söka pengar kurs  

https://www.hembygd.se/shf/page/136611  

 

Osäker på det tekniska? Hur du deltar i digitalt möte? 

Ta då med morgonfikat till datorn och delta vid Sveriges hembygdsförbunds fikamöte!  

Tisdagar kl. 9-9.30: de viktigaste momenten kring ett webbmöte.  

Läs mer och anslut här: www.hembygd.se/shf/ny-sida-51 

 

Årsmöte i pandemitid  

Sveriges hembygdsförbund har haft flera informationsträffar om årsmöten i pandemitid, 

info och tips om årsmöten för föreningar: www.hembygd.se/shf/arsmoten  

 

Fler kurser och andra aktiviteter är på gång bl.a.: träff för kassörer  

och revisorer; valberedare; byggnadsvård; liekurser; medlemsvård m.m.          
 

Mera… 

Turistrådet Västsveriges värdskapsutbildning (digital)  

Via Prisma kan Bhfs medlemsföreningar gå kursen. Intresserad? Kontakta Bhf.  
 

Säker föreningsgård. Öka kunskaperna kring de vanligaste skaderiskerna i 

föreningsgården. Välj mellan webbkurs och studiecirkel och certifieras som en ”Säker 

föreningsgård”. Som belöning får ni en självriskcheck värde 9 400 kr, giltig i tre år. 

https://www.hembygd.se/shf/page/3174  
 

Bli digital. Prova-på och kurser m.m. i digitala mötesverktyg som Jitzi, Zoom m.fl.  

Studieförbundet Vuxenskolan. Kontakta din lokala avdelning för mer info eller:  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/kurser/verktyg-for-digitala-moten-jitsi-77228/  
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Vad har du/din förening för behov av kurser och andra aktiviteter? 

Hör av dig till Bohusläns hembygdsförbund och berätta! 

Marika Russberg, kulturarvskonsulent Bohusläns hembygdsförbund/Bohusläns museum 

marika.russberg@bohuslansmuseum.se / 0702 38 99 80 

 

På gång 2021  

Friluftslivets år  

Många kulturarvsföreningar arrangerar utomhusaktiviteter, i pandemitider har detta varit 

de aktiviteter som gått att genomföra. Planerar din förening aktiviteter utomhus 2021? 

Haka på Friluftslivets år! Läs mer här: https://svensktfriluftsliv.se/friluftslivets-ar/  

 

Fira demokrati trots pandemi – demokratijubiléet  

Delta i digitala aktiviteter, starta en digital studiecirkel om personer i er bygd som varit 

betydelsefulla för demokratin; beställ kostnadsfri utställning, inspirationsmagasin m.m. 

Här finns också fakta, inspiration, quiz m.m.   

Du har väl läst om Bohusläns hembygdsförbunds satsningar på demokrati i Bohusarvet?  

Mer info: Bohusläns hembygdsförbunds tipsblad Demokratin 100 år eller här: 

https://firademokratin.riksdagen.se/ 

Se även nedan under MOD.  

 

Aktuella projekt Bohusläns hembygdsförbund                                    

Allt berättar historia: kulturarvsföreningar inverterar kommunens utvalda kultur-

miljöer; föreningarna bidrar i kommunens arbete med kulturmiljöprogram, 

kulturmiljöstrategier m.m. Föreningsutveckling för föreningarna: upptäcka/återupptäcka 

kulturmiljöer; nya aktiviteter; nya målgrupper; synas i nya sammanhang osv.   

www.hembygd.se/bohuslan/page/32061  

 

Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid: lärande genom 

kulturarv! Ny inspirationsskrift och tipshäfte med tips för samverkan och aktiviteter. 

www.hembygd.se/bohuslan/page/32061  

 

Hembygd 2.0: levandegör lokala berättelser och kulturarv med film/digitala berättelser 

som skapas genom generationsövergripande lärande. www.hembygd20.se   

 

Hembygden i landskapet: föreningarna gör studier om landskapet igår och idag utifrån 

föreningens samlingar och arkiv, med hjälp av drönare osv.; skolklass framtidsspanar om 

morgondagens landskap. www.lovg.se/hembygden-och-landskapet/  

 

Nytt 2021! Kulturarv som besöksmål (Hembygdsturism)  

Utveckla kulturarvsföreningar som besöksmål. Från idé till upplevelse för besökare! 

Under våren 2021 finns möjlighet för föreningar att delta i första omgången av projektet.   

 

Nytt 2021! MOD – om rösträttskämpar i Bohuslän – utställning m.m.   

Affischutställning som kulturarvsföreningar kan använda tillsammans med material som 

tas fram inom projektet tillsammans med aktiviteter. Från juni är utställning och material 

tillgängligt för Bhfs medlemsföreningar.  

 

Skagerraks kapare: koncept med vandringsutställning och aktiviteter för barn och   

unga. Fortsättning på projekt Havet förenar som Bhf varit delaktig i sedan 2010. 

www.skagerrakskapare.se/ 
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