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Snart är det jul! 

Skicka en julhälsning och stöd samtidigt 

Sveriges hembygdsfond och vårt 

kulturarv! 

Gå in och läs mer på 

https://www.hembygd.se/hembygdsvan 

 

 

 

 

 

 
 

Enkät från Sveriges Hembygdsförbund 

Den 1 december skickades en enkät ut från SHF för att samla in information gällande hembygdsrörelsens 

verksamhet under år 2017. Svarens sammanställs sedan för att kunna visa på allt det fantastiska jobb och 

verksamhet som görs runt om i landet och länet. Kom ihåg att fylla i enkäten senast 20 januari 2018. 

http://www.anpdm.com/public/run-

survey.aspx?Id=4144504673494551437740&SessionId=qeiwixs5vlc4nu0fa1uxvcwq&Type=&Subscriber

Id=42455A457643405A41784046584271&PreviousPage=424750447640  

 

Årsrapportering 

Nu är det dags att fylla i aktuella kontaktuppgifter till Er förening! Det behövs för att vi ska ha aktuella 

uppgifter om vart vi ska skicka information samt vem vi ska kontakta. 

Det är också viktigt att Ni fyller i rätt medlemsamtal för att vi ska kunna fakturera Er förening rätt 

medlemsavgift nästa år. Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar 31/12 2017. 

Det går bra att fylla i uppgifterna på nätet 
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Det går också bra att fylla i uppgifterna på de blanketter som finns bifogade i detta mejl. Blanketterna skickas 

antingen via e-post till kanslihembygd@olm.se eller via vanlig post till Örebro läns hembygdsförbund, 

Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro. Senast den 15 februari 2018 önskar vi informationen. 

 

Ordförandeträffar 2018 

Under 2018 kommer Örebro läns hembygdsförbund att genomföra ordförandeträffar i länet för att träffa de 

lokala föreningarna och prata mer om vilket stöd de enskilda föreningarna behöver. Men också informera om 

vad som är på gång och vilka frågor som är aktuella. 

Planerade datum är den 13, 15, samt 20 och 22 mars på olika ställen i länet. Mer information om träffarna 
kommer i början på nästa år. 
 

Förbundsdag 2018 

Den 10 mars planeras en förbundsdag för alla föreningar. Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg, och Viktoria 

Hallberg, verksamhetsutvecklare med barn och unga som specialområde, från Sveriges Hembygdsförbund 

kommer och pratar utifrån sina specialområden.  

Barn och unga samt landskapets förändring och kulturmiljöer är två av de fokusområden som hela 

hembygdsrörelsen kan jobba med under åren 2018-2022.  

Michael Lehorst och Viktoria Hallberg berättar utifrån sitt arbete hur de lokala föreningarna kan arbeta mer 

med dessa frågor. 

Boka in den 10 mars redan nu! Mer detaljerat program och information om tid och plats kommer.  
 

Årsboken 

I dagarna skickas årets medlemsbok ut. Den heter ”Makt och Medborgare – Örebro under 1900-talet” och är 
skriven av Thord Strömberg. 
 

 
Julledighet 
 
Kansliet är stängt mellan 12 december 2017 och öppnar igen 8 januari 2018. 
 
 
 

God Jul och Gott Nytt år! 
 
 

 
 

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

Hembygdskonsulent: 019-602 87 76, charlott.torgen@olm.se    
Kansliet: 019-602 87 20; kanslihembygd@olm.se  

mailto:kanslihembygd@olm.se
mailto:charlott.torgen@olm.se
mailto:kanslihembygd@olm.se

