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Sommar! 

Vi är mitt i midsommarveckan som är en av Sveriges största högtider och av stor betydelse för många 

hembygdsföreningar. Även detta år präglas av pandemin men vi hoppas att vi ser en ljusning! 

Restriktionerna har lättat något. Det är fortfarande viktigt att vi är rädda om varandra och att vi följer 

restriktionerna. Men med planering och genom att följa restriktionerna finns möjligheter till 

öppethållande och en möjlighet att genomföra vissa aktiviteter.  

Örebro läns hembygdsförbund följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut samt 

Sveriges hembygdsförbunds information.  

Vi uppmanar alla knutna till organisationen att följa dessa rekommendationer, riktlinjer samt beslut. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/  
 
Läs också den information som SHF kontinuerligt lägger ut på sin hemsida.  
https://www.hembygd.se/shf/covid-19  
 

 

Aktivitetskalendern 

Ordnar ni i er förening någon aktivitet – lägg gärna upp den i aktivitetskalendern så fler kan ta del av 
den. Här kan du läsa om hur du går tillväga. 
https://www.hembygd.se/shf/sa-presenterar-du-aktiviteter-pa-foreningens-hemsida   
 

 

Årsstämma 

Det blir ytterligare en annorlunda årsstämma för Örebro läns hembygdsförbund. Den kommer att ske 

digitalt och ett ombud per förening har möjlighet att delta. Vi ber er därför diskutera de punkter som 

kommer att tas upp, de är markerade med fet stil i dagordningen, så att ert valda ombud kan föra er 

talan. 

Anmäl ert ombud senast den 4 juli till Sif Eklund. sif.eklund@gmail.com  

Läs mer och hämta handlingarna på https://www.hembygd.se/orebro/stamma2021  
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Arkivens dag 

Den 13 november ordnas den nationella dagen Arkivens dag – i år på temat ”Röster i arkiven”. 

ArkivCentrum samordnar länets aktiviteter och vill gärna ha kontakt med föreningar som vill vara 

med. Hembygdsföreningarnas arkiv och samlingar är värdefulla och Arkivens dag är en möjlighet att 

vara med och lyfta dem för att sprida information och kunskap till en intresserad allmänhet.  

Är ni intresserade av att vara med? Kontakta Emma Ode som är regional samordnare för Arkivens 

dag. emma.ode@arkivcentrum.se  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi önskar alla er en fin och skön hembygdssommar och hoppas att pandemin fortsätter lägga sig så 
det finns möjligheter att ses, umgås och att det till hösten råder ett mer normalt läge. 
 
Kansliet är stängt under veckorna 29 tom 33. 
 

Glad Midsommar och sommar! 
 

 

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  
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