Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) nyhetsbrev juni 2021
Sommaren är här och det ser ut att kunna bli en sommar med lättade restriktioner vilket
gör att ni föreningar har möjlighet att arrangera aktiviteter utifrån rådande restriktioner.
Bifogat finns tips på coronasäkra aktiviteter (har skickats ut tidigare). Även i år är det ju
hemester/svemester – att semestra på hemmaplan/i Sverige, som kommer vara det
främsta alternativet för de flesta och då är kulturarvsföreningars besöksmål intressanta!
Passa på att locka nya besökare som i förlängningen kan bli nya medlemmar/aktiva!
Aktuell info om restriktioner med anledning av pandemin: www.hembygd.se/shf/covid-19
Nominera till Bhfs hedersdiplom och förtjänstplakett senast 15 juni
Mer info & blanketter: www.hembygd.se/bohuslan/for-medlemmar- Förtjänsttecken delas ut
vid Bhfs årsstämma, i år sön 12 sept på Tjörn, med förbehåll för rådande restriktioner.
Bhfs kansli
I april gick Bhfs kanslist Unni Andersson i pension, i kommande nummer av Bohusarvet
kommer Unni ge några glimtar från sina år inom Bhf. Kontakt Bhf är som tidigare via
e-post bohuslanshembygdsforbund@bohuslansmuseum.se och tfn numer: 0522-65 65 14.
Bhf-kontakt – mail om detta har sänts ut ett par gånger till medlemsföreningarna
Ni föreningar som ännu inte svarat, stort tack på förhand för att ni gör det!
Sveriges hembygdsförbund (SHF)
Webbinarier: SHF arrangerar en mängd webbinarier, träffar etc., nu efterlyser SHF förslag
på ämnen för höstens webbinarier. Tipsa på: info@hembygdsforbundet.se
Kartläggning hembygdsrörelsens fastighetsinnehav: För att få ett bra underlag för att
utverka offentligt stöd för vård och förvaltning av hembygdsrörelsens miljöer. Mail från
SHF skickades 28 maj, din förenings svar är värdefullt!
Göteborgs hembygdsförbund säljer Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län
Dessa utgåvor finns: 1958, nr XX; 1963, nr VIII; 1992, nr VII; 2001, nr XV; Ortnamnen i
Tunge härad; 2006, nr XIX; 2009, nr XIV; 2013, nr XIX; 2018, nr XIV. Priset är runt 50
kr/st. För beställningar och frågor: ordf.gbghembygd@gmail.com / 0703-55 00 99.
Bidragstips!
Stöd till hembygdsgårdar inom landsbygdsprogrammet: I april 2020 stoppades stödet, nu
är det möjligt att söka igen, läs mer här: www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-ochlandsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/stod-till-hembygdsgardar.html

Ytterligare ett krisstöd: Kulturarvsföreningar har kunnat söka flera krisstöd p.g.a.
pandemin och den 16 juni väntas riksdagen besluta om ytterligare 20 miljoner i krisstöd
till ideella kulturarvs-verksamheter. Håll utkik på Riksantikvarieämbetets hemsida:
www.raa.se/2021/04/regeringen-foreslar-utokat-stod-till-ideella-kulturarvsverksamheter

Stöd till kulturarvsarbete: Riksantikvarieämbetet fördelar också stöd till föreningar för
kulturarvsarbete, flera av Bhfs medlemsföreningar har fått bidrag – stort grattis! Läs mer
här: www.raa.se/2021/06/17-miljoner-kronor-till-kulturarvsprojekt/
Kulturarvsdagen 10-12 sept. Tema kulturarv för alla
Efter sommaren är förhoppningsvis de flesta vaccinerade och vi har lättade restriktioner.
Passa på att medverka med aktivitet i föreningen. Läs mer och anmäl här:
www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kulturarvsdagen/

Till sist…
Utbildningsradions serie med föreläsningar från länsmuseer runt om i Sverige, om allt
från medeltidens bordsvett till mentalsjukhus, om konstnärer, kittlar och kurortsliv och
mycket, mycket mer: https://urplay.se/serie/220038-ur-samtiden-lansmuseerna-berattar
Soliga hälsn!
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