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_____________________________________________________________________________________________________ 

Nationaldags- och Midsommarfiranden i hembygdsföreningarna 

Örebro läns hembygdsförbund planerar att lägga ut länkar på hemsida och Facebook inför nationaldagen och 

midsommar om hembygdsföreningarnas firanden.  

Länsstyrelsen i Örebro och hembygdsförbundet kommer också att länka till våra respektive sidor för att sprida 

information om så många länsfiranden på nationaldagen som möjligt.  

Därför är det viktigt att föreningar som vill synas i länklistan lägger ut sina midsommar- och 

nationaldagsfiranden som aktiviteter (inte under rubriken nyheter eller annan text) på hembygdsportalen/er 

hemsida så kan vi plocka informationen därifrån.  

Vi hoppas på detta sätt kunna bidra till att öka antalet besök på hembygdsföreningarnas aktiviteter. 

För den som är osäker på hur man lägger ut en aktivitet finns en instruktionsfilm här: 

https://www.hembygd.se/shf/sa-presenterar-du-aktiviteter-pa-foreningens-hemsida 

Årsstämma 14 juni 2022 

Årsstämman för Örebro läns hembygdsförbund går av stapeln tisdagen den 14 juni 2022 i samarbete med 

Lerbäcks hembygdsförening. Inbjudningar har gått ut till medlemsföreningarna.  

Sista anmälningsdatum är 31 maj till kansliet e-post kanslihembygd@olm.se, per post Örebro läns 

hembygdsförbund, Kaserngården 6, 70365 Örebro eller tel: 019-602 87 60.  

Vi fram emot att träffa er på Församlingsgården och Hembygdsgården i Lerbäck!  

Vi har beställt vackert väder och trevlig underhållning – välkomna. 

 
Hembygdsgården i Lerbäck. Foto: Jörgen Geschwindt 

 

 



Kulturarvsdagen på temat ”Hållbart kulturarv” 9-11 september 2022 

Den 9-11 september 2022 firas kulturarvet runt om i landet, Riksantikvarieämbetets årliga temadag.  

Temat i år är ”Hållbart kulturarv”.  

Anmälan samt information för lokala aktörer som vill bidra till programmet finns här: 

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kulturarvsdagen/  

___________________________________________________________________________________________ 

Bergslagens historiedagar - 22-25 september 2022  

Örebro läns museum sätter den 22-25 september fokus på Bergslagens historia genom Bergslagens 

historiedagar. Länsmuseet hoppas att hembygdsföreningarna i Nora, Lindesberg, Kopparberg och Hällefors vill 

vara med. 

Varje arrangör bestämmer själv vad man erbjuder. 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.  

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? För mer information och anmälan kontakta Maria Uddén, Örebro läns 

museum, e-post maria.udden@olm.se telefon 019-602 87 10. Sista anmälningsdatum är 4 juli. 

Information finns här: https://www.olm.se/lar-och-upptack/hyttbyggartid/bergslagens-historiedagar.html  

 

Förbundsdag – save the date! 1 oktober 2022 

Lördagen den 1 oktober 2022 ordnar Örebro läns hembygdsförbund en förbundsdag i Nora.  

På programmet står visning av Örebro läns museums nya Mobila museum – en lastbil med en utställning, lokal 

guidning i staden, lunch på stadshotellet samt en presentation om Sveriges hembygdsförbunds projekt 

Kulturarvet som besöksmål. Självklart finns tid för socialisering och samkväm i goda hembygdsvänners lag! 

Avsätt datumet i era kalendrar redan nu! Inbjudan kommer senare i höst.  

 
Bro vid Kvarteret Bryggeriet Nora. Foto: Inger Lundberg  

 



Arkivens dag - 12 november 2022 

Arkivens dag arrangeras i år den 12 november. Årets tema är ”Myter och mysterier”. Tanken är att arkiven ska 

få möjlighet att presentera spännande material ur sina samlingar och berätta om vad de gör. Dagen kan också 

utnyttjas till t.ex. efterlysning och insamling av olika typer av material, såsom berättelser (varför inte lokala 

spökhistorier?!). Den konkreta utformningen av dagens arrangemang ansvarar respektive arkiv för. Idéer och 

tips finns att hämta bland annat på Arkivens dags hemsida. I varje län finns en kontaktperson för Arkivens dag 

som kan hjälpa till. I Örebro är detta Patrick Jonsson på ArkivCentrum. Om det finns intresse för att ha 

idéutbyte m.m. så förslår Patrick att arrangörerna kan ha möten i länet, t.ex. via nätet. Kontakta Patrick om ni 

är intresserade av att delta så kan vi tillsammans skapa en spännande Arkivens dag i Örebro län! 

Kontaktperson för Arkivens dag i Örebro län är:  

Patrick Jonsson, ArkivCentrum Örebro län www.arkivcentrum.se  

E-post: patrick.jonsson@arkivcentrum.se  

Telefon: 019-611 29 00 (växel) 

Arkivens dags hemsida: www.arkivensdag.nu 

 

  
 

 

 

 



Svenska kyrkan ser över sina lokaler och kyrkobyggnader 

Avslutningsvis vill Örebro läns hembygdsförbund uppmärksamma er om: 

Inom Svenska kyrkan pågår just nu en historiskt omfattande översyn av fastighetsinnehaven. Bakgrunden är att 

med en förväntad fortsatt medlemsminskning kommer Svenska kyrkans församlingar att behöva frigöra 

resurser till andra uppgifter. 

I november 2016 beslutade Kyrkomötet i Svenska Kyrkan att samtliga församlingar ska arbeta med 

lokalförsörjningsplanering. Planen ska ha ett 10-årigt perspektiv men revideras vart 4:e år och skulle vara klara 

vid årsskiftet 2021–2022. I Strängnäs stift har ca 30 % av församlingarna hittills lämnat in sin planering. I 

Västerås stift känner vi inte till läget men det är att anta att det också där är ett antal nya planer att vänta detta 

år. Som ett resultat av arbetet kommer på många håll fastigheter att säljas och kyrkobyggnader att byggas om.  

De kyrkliga kulturminnena är en gemensam samhällelig angelägenhet. Länsstyrelserna har till uppgift att 

tillämpa kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen och därmed företräda allmänintresset. 

Enligt Kulturmiljölagens 4 kap ska kyrkobyggnader och kyrkotomter vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Dessutom får 

kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 inte på något 

väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. Hembygdsföreningarna har som miljöskyddsorganisation 

klagorätt om man är missnöjd med ett länsstyrelsebeslut om förändringar i kyrkomiljön (Århuskonventionen).  

Om någon hembygdsförening får frågor om detta så kontakta Örebro läns hembygdsförbunds kansli (e-post 

kanslihembygd@olm.se tel: 019-602 87 60) så försöker vi hjälpa till att lotsa frågorna till rätt forum. Inom 

Örebro läns museum och länsstyrelsen finns kunskap om vad som gäller och vilka ingrepp som kan anses 

acceptabla. Sockenkyrkonätverket har skrivit en debattbok ”Kyrkor i fara” som också kan vara till hjälp i 

eventuella samtal om förändringar av det kyrkliga kulturarvet. http://www.sockenkyrkonatverket.se/ 
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Kansliet håller semesterstängt i sommar v. 30-32 (25 juli-14 augusti 2022) 
 

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  


