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Nu är snart detta år till ända. Ett annorlunda år som inneburit många förändringar 

både för våra föreningar och för oss som privatpersoner där vi fått ställa om våra 

verksamheter och liv. Vi hoppas att läget snart vänder och att vi får ett bättre 2021. 

 

Traditionsenligt i slutet av året 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 2020. 

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 2021 

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 2020. I år är en del av frågorna inriktade på problematiken kring situationen med 

anledning av Coronapandemin samt kring användandet av Hembygdsportalen och andra sociala medier. 

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 2021. 

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

 

Skicka en julhälsning 

En hälsning betyder så mycket. Köp julkort från Sveriges 

hembygdsförbund, SHF och stöd Sveriges Hembygdsfond.  

https://butik.hembygd.se/medlemsartiklar/julkort  

 

 



Andra typer av verksamheter 

Torts att vi inte kan ses och bedriva verksamhet som vanligt finns det mycket att göra och ta del av på andra 

sätt. Möjligheten att ta del av information och kurser har ökat kraftigt. I dag finns det möjlighet att delta i 

seminarier/webbinarier, kurser och titta på olika typer av filmer som kan ge kunskaper och möjlighet att delta i 

olika aktiviteter trots rådande läge. 

Sveriges hembygdsförbund har under hösten ordnat många föreläsningar och kurser om bland annat 

Hembygdsportalen. Surfa in på SHF:s hemsida https://www.hembygd.se/shf/page/136611 och håll er 

uppdaterade om vilka webbinarier som är aktuella. Ett bra sätt är också att prenumerera på SHF:s nyhetsbrev. 

https://www.hembygd.se/shf/page/3110  

Arkivhandlingar är otroligt spännande och en del av vårt kulturarv. I många föreningar finns lokala arkiv som 
berättar en del om bygdens historia. För att informationen ska finnas också i framtiden behöver handlingarna 
tas om hand. SHF har därför producerat en serie nya filmer om hur en förening kan ta hand om sina arkiv. 
https://www.hembygd.se/shf/page/3239 SHF har också tagit fram en skrift "Konsten att arkivera" som går att 
beställa från info@hembygdsforbundet.se  
 

 
Till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4mAgCx1P1s&list=PLEOr0sV3SQro4TyyLCw2i3vF3bbw-DaUp  

Passa också på att lära er mer om de digitala systemen som gör det lättare att delta i webbinarier och olika 

digitala arrangemang. Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder alla hembygdsföreningar en gratis studiecirkel 

”Bli digital”. Kontakta Pernilla Wedin på SV, 070-8555506 eller pernilla.wedin@sv.se  

 

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete december-januari  

Nu finns det möjlighet för hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer att söka bidrag från 

Riksantikvarieämbetet - Bidrag till kulturarvsarbete. Bidraget kan sökas för arbete som bidrar till att bevara, 

använda och utveckla kulturarvet.  

Läs mer om bidraget och om hur man ansöker på https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-

fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/  



Har er förening filmer som behöver tas om hand? Eller digitaliseras? 

Har ni i er förening film som behöver tas om hand? Kungliga bibliotekets avdelning Filmarkivet tar gärna emot 

film för att säkra den för framtiden och tillgängliggöra den för forskning. De kan också digitalisera film. Under 

2021 kommer Örebro län tillsammans med Upplands och Västmanlands län ingå i projektet ”Pilotprojektet för 

att framtidssäkra filmen”. Ni kan läsa mer om projektet på https://www.hembygd.se/orebro/news/19571  

Hör av er till Charlott Torgén, hembygdskonsulent, om ni vill delta i projektet eller veta mer.  

019-602 87 76 eller charlott.torgen@olm.se  

 

 

 

 

 

 

 

Bygd & Natur 

Glöm inte bort att varje förening får 5 nummer av tidskriften Bygd & 

Natur gratis!  

En fin tidskrift som innehåller aktuella reportage, krönikor och 

intervjuer om identitet, hembygd och natur- och kulturarvsfrågor 

samt information om vad som är på gång inom hembygdsrörelsen. 

Kontakta Susanne Salomonson på Sveriges hembygdsförbund om ni 
har frågor, 08-441 54 87 eller info@hembygdsforbundet.se 
Observera att SHF:s kansli bytt mejladress – se den nya ovan. 
 

 
 
 
 

 
Kansliet är stängt från 23 december 2020 och öppnar igen 11 januari 2021. 

 

Vi önskar er en God jul och ett Gott nytt år 
 
 
 

 

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  


