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Hembygdsföreningen i Coronatider
Helgen den 7 och 8 mars hade vi utställningar och filmvisningar i Aspudden med många
besökare. Vi pratade lite om den nya farsoten men kände inte någon oro. Men den 13 mars
insåg vi att vi var tvungna att ställa in både årsmötet och alla andra aktiviteter under våren.
På ett dygn hade 70 år från att vara ”det nya 50” blivit äldre-äldre och många i föreningen
hamnade ovanför strecket. Almanackan som varit full blev en oanvändbar pryl och många
av oss hamnade i något slags limbo, vad skulle vi göra nu och hur skulle föreningslivet
kunna leva vidare?
Vår nya årsskrift låg färdig och skulle ut till medlemmarna och hur skulle vi göra med
årsmötet? Vi bestämde oss för att fixa det brevledes. Handlingarna skulle ut till alla
medlemmar – omkring 500 – tillsammans med underlag för beslut och årsskriften. Att skicka
allt med posten blev för dyrt så det gällde att kunna lämna så många som möjligt direkt i
brevlådorna. Det blev många och långa promenader och bara 124 brev skickades med
posten. Och alla medlemmar fick chanser att komma med synpunkter.
Numera har vi korta styrelsemöten via nätet en gång i veckan och hembygdsforskningen
sker också via nätet. Nu plockar vi fram de där projekten som vi aldrig hade tid med. Det
gäller också att ha kontakt med medlemmarna så mycket som möjligt – via nätet.
Men nu kommer sommaren då vi i vanliga fall gör en paus. Då vänder vi på årstiderna. Att
gå ut och gå rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Vi förenar nytta med nöje och inbjuder
till Närpromenader med distans. En handfull medlemmar med hembygdskunskaper guidar
i de olika stadsdelarna under sommaren. Det blir promenader i närmiljön. Välkomna!

Föreningen blir digital under en tid
Om du får det här i din brevlåda betyder det att vi inte har någon aktuell epostadress. Om du har e-post meddela oss på info@hagerstensbygden.se.
Och håll ögonen på vår hemsida!
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