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Med anledning av covid -19 och Corona kommer här lite extra information 

 

Många föreningar har haft svårt att genomföra sina årsmöten på grund av coronapandemin. Vi 

hoppas alla på att läget ska gå över och bli bättre så att vi kan återgå till en mer normal vardag, men 

som det ser ut för närvarande kommer troligtvis restriktionerna att hålla i sig.  

Sveriges hembygdsförbund rekommenderar därför föreningarna att försöka genomföra sina 

årsmöten under hösten. Det är många som lyckats och med kreativa lösningar går det. Läs mer om 

vad SHF har att säga på följande sida, under 7 april finns information om hur man kan tänka kring 

årsmöten. 

https://www.hembygd.se/shf/page/134831  
 

På grund av pandemin är ordförandeträffarna i höst tyvärr inställda.  

 

Kontaktuppgifter 

Kom ihåg att meddela Örebro läns hembygdsförbunds kansli nya kontaktuppgifter om styrelsens 

sammansättning ändras efter era årsmöten! 

Vi behöver era kontaktuppgifter för att kunna ge er information samt kontakta er vid behov. 

Kontakta kansliet på 019-602 87 60 eller kanslihembygd@olm.se  

 

Pilotprojekt för att framtidssäkra film 

Har ni filmer som behöver tas om hand för att bevaras för framtiden, så även kommande 

generationer kan få se dem? 

I ett pilotprojekt som genomförs tillsammans med Sveriges hembygdsförbund och Kungliga 

bibliotekets Filmarkiv kan föreningar anslutna till Örebro läns hembygdsförbund delta.  

Det kommer under hösten att komma mer information och Filmarkivet kommer att ordna ett digitalt 

informationsmöte senare i höst. Mer information och tidpunkt för mötet kommer att anges senare. 



Kulturarvsdagen 

Till helgen, den 11-13 september, firas kulturarvet runt om i landet. Temat i år är ”Kulturarv och 

lärande – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien, och handlar om miljöer, berättelser 

och händelser där kunskap, lärande och nyfikenhet står i fokus. 

I länet firas dagarna på tre ställen! 

- Hotet mot bergslagshistorien      Kungsgatan 4, Nora 

- Kyrkberget och Kägelbanans historia        Kyrkberget, Lindesberg 

- Besök Råsvalslund och Guldsmedshyttans kyrka Råsvalslund och Guldsmedshyttan, endast 

söndag 

Läs mer på https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kulturarvsdagen/besok-

kulturarvsdagens-arrangemang/  

 

Arkivens dag 

Här kommer en hälsning från ArkivCentrum inför Arkivens dag som genomförs årligen den andra 

lördagen i november – i år den 14 november.  

Inbjudan till möte 5 oktober inför Arkivens dag 

Arkivens dag arrangeras i år den 14 november. Temat är ”Svart på vitt.” Arkivens dag är ett 

samarbete mellan alla typer av arkivinstitutioner, hembygdsföreningar och andra som ansvarar för 

arkiv över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens 

verksamhet. Under dagen brukar öppet hus ordnas hos de olika arkiven, men i år förhindrar Covid-19-

pandemin att vi genomför arrangemanget som vi brukar. 

Som samordnare för Arkivens Dag i Örebro län vill jag gärna ha information om vilka som har 

bestämt att genomföra någon typ av arrangemang och på vilket sätt. Det är flera arkiv i landet som 

planerar att i år göra små enkla filmer att lägga på exempelvis hemsida eller i sociala medier där 

arkivet och vissa handlingar presenteras. Jag skulle också vilja veta hur jag kan bistå er med 

samordning och marknadsföring. Skall vi exempelvis göra en gemensam annons eller inbjudan där 

våra Arkivens dag-aktiviteter i länet presenteras? 

Jag inbjuder er därför att delta i ett digitalt möte för oss institutioner och föreningar med arkiv i 

Örebro län. Mötet hålls måndag 5 oktober klockan 15:00-17:00. Du anmäler ditt deltagande i mötet 

till mig senast måndag 28 september via e-post så kommer jag svara er hur mötet kommer att 

genomföras.  

Arkivhälsningar 

Emma Ode, ArkivCentrum Örebro län 

emma.ode@arkivcentrum.se 



Digitalt kursutbud 

Under tiden vi väntar på att läget med coronapandemin ska lugna sig finns det mycket annat att göra. 

Gå t e x en digital kurs!  

SHF ordnar under hösten flera webbseminarier om hembygdsportalen. Läs mer på 

www.hembygd.se/webbseminarier 

ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd ger också många bra kurser. Läs mer på deras 

hemsida. https://www.arbetsam.com/reviderad-kurskalender-host-2020/  

 

Försäkringar 

Trots att verksamheten på våra hembygdsgårdar, 

för många, kommer att se annorlunda ut i år är det 

viktigt att se över sina försäkringar och byggnader. 

Kanske finns det tid och möjlighet att gå denna 

webbaserade utbildning. 

https://sakerforeningsgard.se/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kansli: 019-602 87 20; kanslihembygd@olm.se  


