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Ännu ett år präglat av pandemin har snart nått sitt slut. Under hösten släppte restriktionerna 

något och många öppnade lite försiktigt upp för en del aktiviteter igen. Vi hoppas att nästa år 

innebär ännu större möjligheter och att vi kan återgå till mer normala former igen. Men till 

dess får vi fortsätta vara rädda om varandra. 

 

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 2021. 

Det går bra att fylla i uppgifterna på nätet https://www.hembygd.se/orebro/medlemsrapport-2022 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 2022 önskar vi informationen. 

 

Ta del av kurser och information på SHF:s hemsida 

Pandemin är vi alla trötta på men den har fört med sig några bra saker. Det finns ett stort utbud av digitala 

kurser och informationsmaterial att tillgå. Titta på Sveriges hembygdsförbunds hemsida för att se vilka kurser 

som finns. https://www.hembygd.se/shf/sveriges-hembygdsforbunds-webbseminarier  

De har också ett stort informationsmaterial om hur vi kan arbeta för att utveckla hembygdsgården som 

besöksmål till exempel. https://www.hembygd.se/shf/turism 

 

Skicka en julhälsning 

En hälsning betyder så mycket. Köp julkort från Sveriges hembygds- 
förbund, SHF och stöd Sveriges Hembygdsfond.  
 
https://butik.hembygd.se/medlemsartiklar/julkort  

 



Ny hembygdskonsulent 

Vid årsskiftet slutar jag min tjänst som hembygdskonsulent och jag vill tacka för de fem år som gått. Det har 
varit roliga och utvecklande år. Som byggnadsantikvarie i botten har jag ett stort intresse för kyrkogårdar och 
kommer efter årsskiftet att arbeta inom Örebro pastorat/Knista församling med deras kyrkogårdar. Jag tar med 
mig det stora engagemanget som finns inom hembygdsrörelsen och hoppas att vi kan hitta sätt att samarbeta 
även i framtiden. 
 
Ny konsulent blir Inger Lundberg, och här kommer en hälsning från henne. 
 
Hej alla hembygdsvänner i Örebro län. Det är jag som kommer börja som hembygdskonsulent efter årsskiftet. 

Inger Lundberg heter jag och kommer ursprungligen från Åland. De senaste två åren har jag bott och arbetat i 

Örebro för Örebro läns museum som samlingsintendent. Främst handlägger jag övergripande 

samlingsförvaltningsfrågor, vård och bevarande av föremål och driver museets arbete mot skadedjur i lokaler 

och samlingar.  

Jag har tidigare arbetat som verksamhetsledare för Ålands 

ungdomsförbund, en paraplyorganisation för de åländska 

ungdomsföreningarna, som i mycket påminner om den svenska 

hembygdsrörelsen. Jag hoppas att min erfarenhet därifrån kan 

hjälpa mig när jag ska stödja och bistå er. Jag kommer fortsätta 

arbeta som samlingsintendent på 75% och lägger till 

hembygdskonsulent på 25%. Sedan tidigare arbetar Katharina 

Holmberg också 25% mot hembygdsförbundet, vilket hon kommer 

fortsätta med.  

Jag ser fram emot att lära mig om Örebro läns hembygdsrörelse!  

Vill önska er en fin och lugn jul,  

Inger Lundberg 
Inger.lundberg@olm.se 
Telefon: +46(0)19-6028781 
 
 

 
 
 
 
 

Kansliet är stängt från 22 december 2021 och öppnar igen 10 januari 2022. 
 
 

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  


