
 

 

 

 

www.hembygd.se/orebro . www.olm.se/vi-hjalper-till.html . www.facebook.com/Örebro -Läns-Hembygdsförbund 

 

 

 

Nu är snart år 2019 slut och med det kommer årets Medlemsrapport 

Vi skickar nu ut en blankett  till alla föreningar  angående medlemsantalet i föreningarna.  

Det är viktigt att Ni fyller i rätt medlemsantal för att vi ska kunna fakturera Er förening rätt medlemsavgift 

nästa år. Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar 31/12 2019. 

Det går bra att fylla i uppgifterna på nätet https://www.hembygd.se/orebro/page/23141 eller på de blanketter 

som finns bifogade i detta brev/mejl. Blanketterna skickas antingen via e-post till kanslihembygd@olm.se eller 

via vanlig post till Örebro läns hembygdsförbund, Kaserngården 6, 703 65 Örebro. Senast den 2 februari 2020 

önskar vi informationen. 

 

Enkät från Sveriges Hembygdsförbund 

Den 2 december skickades en enkät ut från SHF för att samla in information gällande hembygdsrörelsens 

verksamhet under år 2019. 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 2020. 

Enkäten kan besvaras på följande länk: www.hembygd.se/statistik 

 

 



Hur kan man arbeta med hembygdsarkiven? 

Den 11 februari kommer hembygdsföreningarna i länet att bjudas in till en arkivkurs som bland annat ger svar 

på frågorna: varför ska man spara i arkiv, hur skapar man ordning och vad ska stå i ett avtal när man tar emot 

dokument? Vill man redan nu läsa på om arkiv eller är intresserad finns en uppdaterad version av skriften 

"Konsten att arkivera" att beställa från kansli@hembygdsforbundet.se.  

Information om tid och plats för kursen kommer att skickas ut under vintern. 

 

Höstens landskapskonferens i Nora 

SHF:s årliga landskapskonferens hölls i år i Nora. Den 11-12 oktober pågick konferensen under två dagar med 

utflykter, många intressanta, bra och viktiga föredrag och diskussioner på temat förändringar kring 

vattenlandskap. Mycket av konferensen dokumenterades och finns nu tillgängligt på  

https://www.hembygd.se/shf/page/34762 

 

Bygdeband flyttar in i Hembygdsportalen  

Efter årsskiftet kommer Bygdebands material flyttas över till Hembygdsportalen. Det innebär att de som jobbar 

med det lokalhistoriska materialet kommer att arbeta tillsammans med de som administrerar föreningens 

hemsida. Föreningen behöver alltså diskutera hur man ska arbeta, vem som ska göra vad och vilka som 

behöver inloggningsuppgifter. Har föreningen ingen hemsida i Hembygdsportalen behöver man ta fram en 

sådan. Det kan man med fördel göra redan nu.   

Läs mer om utvecklingsarbetet och hur föreningen bjuder in nya redaktörer  

 

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete december-januari  

Ansökningsperioden för Riksantikvarieämbetets Bidrag till kulturarvsarbete pågår från och med december 2019 

till och med januari 2020. Bidraget kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella 

kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden.  

Föreningen kan söka bidrag för insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Enligt 

Riksantikvarieämbetet kommer projekt inom byggnadsvård och byggnation inte att prioriteras. Man hänvisar 

här i första hand till länsstyrelsens bidrag till kulturmiljövård.  

Läs mer om hur du ansöker  

 

Julstädning 

Snart är det jul och nytt år och många passar på att städa och rensa inför det nya året. Vi vill passa på att tipsa 

er om att även rensa era mailkorgar. Från Örebro läns hembygdsförbund märker vi ibland att mejl inte kommer 

fram och många gånger beror det på att mejlkorgarna är för fulla. 



Kansliet är stängt från 11 december 2019 och öppnar igen 7 januari 2020. 
 
 

Med önskan om en fin vinter! 
 
 
 

 

Örebro Läns Hembygdsförbund, Kaserngården 6 (Narva), 703 65 Örebro 
Hembygdskonsulent: 019-602 87 76, charlott.torgen@olm.se  

Kansliet: 019-602 87 60; kanslihembygd@olm.se  

 

 

 

Gå in och läs mer på https://www.hembygd.se/hembygdsvan 

 


