
 

 

 

 

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

_____________________________________________________________________________________________________ 

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

Lerbäcks hembygdsförening.  

Styrelse för Örebro läns hembygdsförbund för 2022 är: 

Ordförande Ingela Oxelgren (omval) 

Vice ordförande Eva Järliden (omval) 

Kassör Jan Klingberg (omval) 

Monica Ström (omval) 

John Tarkkanen (nyval) 

Conny Sandberg (nyval) 

Sekreterare Sif Eklund 

Sören Klingnéus 

Börje Eriksson 

Ersättare Gunborg Lejon 

Ersättare Marie-Louise Forsberg Fransson 

___________________________________________________________________________________________ 

Bergslagens historiedagar - 22-25 september 2022  

Örebro läns museum sätter den 22-25 september i samarbete med Örebro läns hembygdsförbund och 

hembygdsrörelsen i norra länsdelen fokus på Bergslagens historia genom Bergslagens historiedagar.  

Bergslagens historiedagar ger allmänheten möjlighet att få uppleva unika bevarade miljöer. Dagarna innehåller 

bland annat guidade visningar av hyttmiljöer, dokumentärfilmvisning, linaktiviteter, slaggstenspromenad, 

mjölmalning, föreläsning, stadsvandringar samt utställningar. 

Information och program finns här:  

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

 

Förbundsdag – lördagen den 1 oktober 2022 

För medlemsföreningarna i Örebro läns hembygdsförbund! 

Lördagen den 1 oktober kl. 10.00 – 15.15, i Nora kallar vi till förbundsdag. Under dagen kommer vi bekanta oss 

med Örebro läns museums Mobila museum och Sveriges hembygdsförbunds projekt Kulturarvet som 

besöksmål.  

Håll utkik i din mejlinkorg efter inbjudan! Alla medlemsföreningars postmottagare får inbjudan per mejl. 
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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 tex. 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. 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 

 

Rosenbergsdagarna  
 
Rosenbergsdagarna är en konferens för biologisk mångfald i Örebro län 14-15 oktober och temat för 2022 är  
”Hur står det till med den biologiska mångfalden i Örebro län?” 
Tanken med detta forum är att diskussioner och samarbeten skall kunna utvecklas för hur vi ska kunna bevara 
och gynna den biologiska mångfalden i Örebro län. Forumet vänder sig till allt från politiker, tjänstemän, 
lantbrukare, skogsbrukare, föreningsaktiva och till den intresserade allmänheten. Alla är varmt välkomna att 
delta. 
Program: 
Fredag 14 oktober 
Första dagen ägnas åt föreläsningar, seminarier, workshops m.m på City Konferenscenter i Örebro. 
Lördag 15 oktober 
Andra dagen besöker deltagarna områden som gynnar eller missgynnar biologisk mångfald. 
Kostnad. 
300 kr för ideella/privatpersoner. 
600 kr för politiker/ tjänstemän/ företag sista anmälan. 
 
Observera att anmälan skall vara inne senast den 1 oktober och att anmälan görs på Hopajolas hemsida där det 
också finns mer information om forumet - se länk nedan: 
 
För ytterligare information och anmälan här: 
https://www.studieframjandet.se/Hopajola/lanssida---subwebb/gustav-
arrangemang/kurser/2022/oktober/rosenbergdagarna---en-konferens-for-biologisk-mangfald-i-orebro-lan/ 

 
 

 

Inspirationsdagar om berättande  

Sveriges hembygdsförbund ordnar inspirationsdagar i höst i berättarkonst i samarbete mellan 

Centrum för dramatik. För medlemsföreningarna som hör till Örebro läns hembygdsförbund 

ordnas dessa dagar i  

• Eskilstuna tisdag 18 okt. Notera att sista anmälningsdag är den 4/10. Se bifogad länk 
till Sveriges hembygdsförbund under rubrik praktiskt. 
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Innehåll 

Många hembygdsföreningar och mindre museer vill nå ut och väcka intresse för sina 

samlingar, byggnader och platser. För att bli ännu bättre på att engagera genom berättande 

kommer ni få ta del av verktyg för att skapa verkligt attraktiva presentationer som lockar och 

väcker nyfikenhet hos besökare. Med hjälp av erfarna dramatiker får deltagarna inspiration 

till att vidareutveckla sitt berättande. Vilken möjlighet – eller hur?  

 

Praktiskt 

Resekostnader till de fysiska inspirationsdagarna står föreningen själv för. Sveriges 

hembygdsförbund har försökt skapa förutsättningar för så korta resvägar som möjligt. 

Information om inspirationsdagarna, anmälan, lokal och andra praktiska frågor – se länken: 

https://www.hembygd.se/shf/inspirationsdagar-om-berattande-i-host 

Frågor 

Finns det några frågor så vänder ni er via e-post antingen till Felicia Wennberg Gonzalez 

felicia.wennberg@hembygdsforbundet.se eller projektledare Henrik Valentin 

info@henrikvalentin.se  

 

Signa upp er på nyhetsbrev 

Arbetets museum 

Arbetets museum (editnews.com) 

Studieförbundet Vuxenskolan 

https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Subscribe.aspx?ListId=1259&Language=SE 
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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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