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Midsommarfiranden 2017 

Sommaren står för dörren och snart är det midsommar! 
 
Midsommarfirandena finns samlade på Örebro läns Hembygdsförbunds hemsida. www.hembygd.se/orebro  
 
 

 
Alla är hemma – Hembygdsutställning 

Utställningen som i vår stått i Kopparberg vandrar vidare för att i sommar stå i Grythyttan.  
 
Utställningen berättar om en nutida hembygdsförenings verksamhet utifrån föreningarnas egna material. 
Tanken är att den ska stå på en offentlig plats där inte nödvändigtvis redan inbitna hembygdsvänner vistas, 
utan på t ex ett bibliotek där många människor rör sig, för att visa på och uppmärksamma det fantastiska jobb 
som alla hembygdsföreningar gör. 
 
Är Er förening intresserad av att utställningen visas i Ert område eller har frågor om den? 
Kontakta Sif Eklund tel: 070-7249634 eller 079-0731747, eller via e-post: sif.eklund@gmail.com   
 
 

 
Spännande tema för Kulturarvsdagen 8–10 september  

Årets tema Natur och Kulturarv - miljöer med möjligheter ger hembygdsföreningar en särskilt möjlighet att 
visa upp sin verksamhet genom att arrangera aktiviteter. Det kan handla om visningar av intressanta 
byggnader, föredrag, berättarstugor, guidningar i omgivande kulturmiljöer eller skolan. Vid 2016 års 
kulturarvsdag var det 31 hembygdsföreningar, av totalt 133 arrangörer, som deltog med arrangemang. I år 
hoppas vi att ännu fler ska vara med! Förutom att knyta an till temat ska arrangemangen vara öppna för alla 
och helst gratis. Anmäl ditt evenemang senast 30 juni på www.raa.se/kulturarvsdagen Där kan du också se 
vilka aktiviteter som arrangerats under tidigare år, fördelat på landskap.  
 
För frågor, kontakta Olov Norin, SHF olov.norin@hembygdsforbundet.se eller Maria Jansson, 
Riksantikvarieämbetet, kulturarvsdagen@raa.se. 
 
 

 

Ny logotyp för hembygdsrörelsen 

Nu finns en logotyp som hela hembygdsrörelsen kan använda i sammanhang 
där man vill lyfta fram hembygdsföreningen, det regionala hembygdsförbundet 
eller hela hembygdsrörelsen. Logotypen liknar den som användes för 
Hembygdens år 2016 men texten är utbytt.  
 
Läs mer på https://www.hembygd.se/press/logotyp/  
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Nygamla profilprodukter har också tagits fram som t-shirts, knappar, väskor, ballonger, roll-ups mm. De finns 
till försäljning i SHF:s webbutik. https://www.hembygd.se/produkt-kategori/profilprodukter/  
 
 

 
Örebro läns hembygdsförbunds - Regionträffar hösten 2017 

Till hösten och i början av oktober planeras regionträffar i västra samt östra delen av vårt län. Vi återkommer 
med mer precisa datum och platser.  
 
På träffarna tas aktuella frågor och verksamheter upp av förbundet. Finns det önskemål om teman eller frågor 
som Era föreningar vill att ska tas upp på träffarna så mottas de gärna.  
Kontakta hembygdskonsulent Charlott Torgén 019-602 87 76 e-port: charlott.torgen@olm.se  
 
 

 
Sommar och semester 

Kansliet kommer att vara semesterstängt under veckorna 28-32. 
 
Har Ni frågor under tiden går det bra att vända sig till Ingela Oxelgren 0582-503 93 eller via  
e-post: ingela.oxelgren@telia.com  
 

 

 

 

Med önskan om en skön sommar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Örebro Läns Hembygdsförbund, Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro 
Besöksadress; Länsarvet, Kaserngården 6 (Narva) 

Hembygdskonsulent: 019-602 87 76, charlott.torgen@olm.se    
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