
Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) nyhetsbrev april/maj 2021  
 

Sköna maj välkommen! kan vi alldeles strax säga, men i år hälsas inte våren välkommen 

hos kulturarvsföreningar – valborgsmässofirandet är inställt pga pandemin.  

Hur sommaren blir kan vi inte veta, det hänger på smittspridning och vaccinationer. Men 

ett som är säkert är att kulturarvsföreningars miljöer är attraktiva besöksmål, än mer i 

tider när mycket annat utbud är inställt.  
För en liten tid sedan skickade Bhf ut ett tipsblad om coronasäkra aktiviteter, bifogas igen till detta 
nyhetsbrev. För aktuell info om restriktioner m.m. kring pandemin, klicka in på: 
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.  
 

Håll utkik!  

Bhf & hembygdsförbunden i regionen har startat en arbetsgrupp kring digitalisering, i maj 

skickas enkät till föreningar för att få en bild av läge och behov kring digitalisering.  

Bhf planerar också att skapa en tätare dialog med medlemsföreningarna, ett förslag kring 

detta för föreningar att tycka till om kommer skickas under maj månad.  

Stort tack på förhand för att du och din förening svarar på frågor/tycker till!  
 

Föreningens ekonomi – kurser och stöd från finansieringskoordinator  

Söka pengar-kurs, digital kurs, 18 maj kl 10-15.30, 

Lyft föreningens ekonomi, digital kurs, 2 juni kl 10-16,  

Mer info och anmälan: www.arbetetsmuseum.se/finansieringsstod/ 
 

Medlemsföreningar i Sveriges hembygdsförbund har tillgång till finansieringskoordinator 

som kan ge tips och stöd kring ansökningar m.m. Läs mer här: www.hembygd.se/shf/bidrag  
 

Regeringen förslår att Riksantikvarieämbetet får ytterligare 20 miljoner att fördela till 

ideella kulturarvsverksamheter. Mer info kommer efter 16 juni.  
 

Digitalt årsmöte? 

Studieförbundet Vuxenskolans lathund för digitala årsmöten: 
filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2021/02/05/Lilla%20digitala%20m%C3%B6tesskolan,%20Vuxen

skolan.pdf Vuxenskolan ställer upp som stöd kring årsmöten, kontakta din lokalavdelning.  
 

Sveriges hembygdsförbund (SHF)  

Flera digitala kurser om Hembygdsportalen/hemsida, från grundkurser till fördjupning, läs 

mer här: https://www.hembygd.se/shf/sveriges-hembygdsforbunds-webbseminarier  
 

Fira demokratin – trots pandemin  

Demokrati 100 år, digital föreläsning med Sofia Näsström 6 maj kl 18.30. Sofia är  

professor i statsvetenskap och har ny bok: Demokrati. En liten bok om en stor sak. För 

mer info/anmälan: www.prismavg.se/event/demokrati-100-r-i-sverige---frelsning-av-sofia-nsstrm  

Prisma Västra Götaland, som Bhf ingår i, som arrangerar aktiviteter på tema demokrati. 

Missade du föreläsningen med Gunnar Wetterberg om demokrati finns den här:  
www.prismavg.se/exhibits/show/demokrati-100---r-i-sverige---  
 

Och du och din förening har väl inte missat webbplatsen Ja må den leva – demokratin uti 

hundra år? Där finns massa inspiration och kunskap, möjlighet att ladda ner eller beställa 

affischutställning och magasin utan kostnad. Kika här: firademokratin.riksdagen.se/  
 

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/  

 

Fin valborg och 1a maj  

önskar Bohusläns hembygdsförbund  

gn Marika Russberg 

kulturarvskonsulent  

marika.russberg@bohuslansmuseum.se 

0702 – 38 99 80 

www.hembygd.se/bohuslan  
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