
 

 

 

 

www.hembygd.se/orebro, www.olm.se/service-och-tjanster/hembygd.html, www.facebook.com/hembygdsforbund/  

Årsmöten 

Nytt år och slopade restriktioner rörande covid-19. Vi råder alla föreningar att genomföra sina årsmöten. Om 

man inte genomför årsmötet fysiskt så kan man genomföra det digitalt. 

Sveriges hembygdsförbund har fått många frågor kring hur man kan hålla ett årsmöte 

https://www.hembygd.se/shf/ny-sida-194  

Ni får gärna kontakta oss på Örebro läns hembygdsförbund om ni har frågor eller funderingar så hjälper vi till. 

Katharina Holmberg 019-602 87 60 kanslihembygd@olm.se eller Inger Lundberg 019-602 87 81 

inger.lundberg@olm.se  

Årsstämman för Örebro läns hembygdsförbund, planeras gå av stapeln den 14 juni 2022 med en representant 

per förening och vi ses fysiskt. Mer detaljer ber vi att få återkomma med. 

 

Digitala alternativ 

Möjligheten att ta del av information och kurser digitalt 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. SHF: erbjuder många kurser och webbinarier.  

Se deras uppdaterade program för 2022 här: https://www.hembygd.se/shf/webbinarier-varen-2022 

Arbetets museum erbjuder ett gediget program med digitala och fysiska kurser och konferenser under våren 

2022: https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/  

Flera av hembygdsföreningarna har egna hembygdsmuseer och många av kurserna riktar sig specifikt till er! 

Det finns kurser i samlingsvård, marknadsföring, utställningsteknik och mycket mer!  

Arbetets museum erbjuder dessutom en söka pengar-kurs och finansieringsstöd för arbetslivsmuseer och 

hembygdsföreningar. Läs mer här: https://www.arbetetsmuseum.se/finansieringsstod/  

För frågor kring detta vänd er till Pelle Filipsson på AM pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kulturrådet har öppnat ytterligare ett krisstöd till kulturen! Stödet ges för planerade och befintliga kostnader 

som uppstått till en följd av de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och regeringen 

beslutade om i december 2021. Stödet gäller enbart utgifter för ordinarie verksamhet under perioden 1 januari 

till 30 juni 2022. Läs mer här https://www.kulturradet.se/nyheter/2022/sjunde-krisstodet-till-kulturen 

Observera den korta ansökningstiden! 

Längre fram i vår kommer ytterligare stöd i form av Återstartsstöd. 
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Örebro läns hembygdsförbund önskar få förslag till Årets hembygdsbok 

Er förening kan tävla med en monografi eller med en serie. Monografin ska vara från föregående år, serien ska 

representeras av de tre senast utgivna böckerna i skriftserien. Om ni gjort en särskilt läsvärd och intressant 

monografi: skicka in ett exemplar till kansliet eller om ni har en årsskrift ni vill tävla med skicka då in de tre 

senaste böckerna. Bland de inkomna kandidaterna nominerar Örebro läns hembygdsförbund en bok eller en 

serie till Sveriges hembygdsförbunds tävling Årets hembygdsbok. 

Nu hoppas vi att hembygdsföreningarna i Örebro län varit produktiva och kan ta hem äran och den extra 

uppmärksamheten samt ett diplom och 10 000 kr till sin förening. 

Böckerna med tävlande förenings kontaktuppgifter skickas till: 

Örebro läns hembygdsförbund 

Kaserngården 6 

70365 Örebro 

Böckerna behöver vara kansliet tillhanda senast den 31 mars 2022! 

 

                                                                              Foto: reverb.nu lucas 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Bergslagens historiedagar - 22-25 september 2022  

Örebro läns museum gör nu ett upprop till föreningar och andra aktörer i Nora, Lindesberg, Kopparberg och 

Hällefors som vill vara med och sätta Bergslagens historia i centrum 22-25 september då länsmuseet ordnar 

Bergslagens historiedagar.  

Vill ni vara med? Varje arrangör bestämmer själv vad man vill erbjuda. Det kan till exempel vara öppet hus på 

hembygdsgården, guidning av en spännande plats, visning av en kolmila, barnaktiviteter eller nåt annat som 

kopplar till järnets tid, bergsmännen, hyttbyggarna och allt annat som hör bergslagens förflutna till. 

Målgruppen är en bred allmänhet.  

Aktiviteterna förläggs gärna med tonvikt på lördag och söndag, men det går också bra med eftermiddag-kväll 

torsdag och fredag samt aktiviteter riktade mot skolklasser och daglediga övriga tider.  

Samma dagar arrangerar länsmuseet en vetenskaplig konferens i Nora där etablerade forskare inom området 

medverkar.  

Länsmuseet samordnar och marknadsför programmet för historiedagarna, arrangörerna planerar, bekostar och 

genomför själva sina programpunkter. Det kostar inget att delta och eventuella entréintäkter i samband med 

aktiviteter tillfaller arrangörerna själva.  

Vill du eller din förening medverka? Kontakta Maria Uddén, Örebro läns museum, maria.udden@olm.se 019-

602 87 10. 
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Örebro Läns Hembygdsförbund, Kaserngården 6, 703 65 Örebro 
Hembygdskonsulent: 019-602 87 81, inger.lundberg@olm.se  

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