
Så blir vi fler! 
 

Välkommen till en serie träffar där vi tittar närmare på hur din förening kan värva och engagera fler 

medlemmar och att medlemmarna blir mer aktiva. Vi lyssnar på goda exempel och samtalar 

tillsammans – med en gemensam insats kan vi få fler att upptäcka gemenskapen kring hembygd och 

kulturarv.  

Denna inbjudan går till kulturarvsföreningar i sex kommuner: Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, 

Lysekil och Uddevalla. Ni är allra först ut att få pröva den här idén, hoppas ni vill vara med! 

Vi erbjuder ett paket med två gemensamma träffar och en studiecirkel enligt följande program: 

Uppstartsträff  8 oktober kl. 9.30-16.00 på Bohusläns försvarsmuseum i Uddevalla 

Vid denna gemensamma uppstartsträff gästas vi av Sveriges hembygdsförbund för att höra om deras 

satsning för fler medlemmar – ”Värvningsguiden”. Ni får också en cirkelledarutbildning anpassad för 

hembygdsrörelsen, en utbildning som gör att du blir godkänd cirkelledare i Studieförbundet 

Vuxenskolan. Den innehåller också många bra verktyg för den studiecirkel som ingår i detta paket 

och som du gör med din förening. Bohusläns försvarsmuseum är värdar för dagen och berättar om 

sitt arbete med att inkludera ungdomar i sin verksamhet. 

Studiecirkel  3 träffar med din förening 

Under vintern arbetar din förening med ”Värvningsguiden” i studiecirkel. Studiecirkeln består av tre 

träffar och har en studieplan med underlag och diskussionsfrågor som vägleder er i arbetet. Din 

lokala kontakt på Studieförbundet Vuxenskolan hjälper till med material, lokal och cirkelstart. 

Uppsamlingsträff 4 februari kl. 9.30-16.00, lokal meddelas senare 

Efter gemensam uppstart och studiecirklar i föreningar vill vi samlas för att dela erfarenheter och 

tankegångar. Vi lär oss av varandra och får nya idéer kring hur frågan kan tas vidare i din förenings 

verksamhetsplan, i arbetsgrupper, mm. Här kommer också presenteras föreläsare som kan inspirera 

till nya och utvecklande aktiviteter i din hembygd. 

Anmälan 

Fyll i en anmälan för varje person som deltar från föreningen. I formuläret uppger du också vilken 

förening du kommer ifrån. Start av studiecirkel görs med din lokala kontakt på Studieförbundet 

Vuxenskolan och kan avtalas i samband med uppstartsträffen.  

Tryck på länken för att anmäla dig: Så blir vi fler - Värvningsguiden 

Mer information: 

Lisa Jonsson, Studieförbundet Vuxenskolan Väst 
lisa.jonsson@sv.se 
010-33 00 946 
 
Ebba Jacobsson, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland 
ebba.jacobsson@sv.se 
070-855 30 35 
 
Marika Russberg, Bohusläns hembygdsförbund  
marika.russberg@bohuslansmuseum.se  
0702-38 99 80 
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