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ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD 

Utkommer med fyra nummer per år och ges ut av  

Östergötlands Hembygdsförbund, till vilket 95 

föreningar med ca 19 300 medlemmar är anslutna. 
 

Fr.o.m. 2016 ges tidningen ut digitalt och får  

distribueras fritt till alla medlemmar i förbundet.   

Tidningen finns även för fri nerladdning från förbun-

dets hemsida www.hembygd.se/ostergotland.  

Ansvarig utgivare 

Denny Lawrot (förbundsordförande) 

Sankta Marias Väg 252, 612 93 Finspång 

Tel: 0122-201 88, mobil: 0708-12 06 00 

E-post: denny.lawrot@centerpartiet.se 
 

Utkommer 

omkring 15/3, 15/6, 15/9, 15/12 
 

Manusstopp 

7/3, 7/6, 7/9, 7/12 

   

 INNEHÅLL: 

 

 Ordföranden har ordet                                     sid 3 

 

 Hembygdsrörelsen tog plats på Äldredagen   sid 4 

 

 Uppskattad hembygdsturné av lands- 

 hövdingen                                            sid 5 

 

 Eva Johanssons torp                                        sid 6-7 
 

 Sprid kulturens kraft – sök stöd till kultur- 

 lokaler hos Boverket!                                      sid 8 

 

 Annonser                                                         sid 9-10 

 

 Höstkonferens i Rimforsa 1 okt                     sid 11 

 

 

Välkommen med textbidrag, foton och annonser.  

Materialet skickas (e-postas helst) till kansliet.  

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter 

och bilder. 

Annonspriser  

1/1 sida  1200:-  

1/2 sida    600:- 

1/4 sida    400:- 

 

Östergötlands Hembygdsförbunds Kansli 

Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING 

Tel: 076-103 11 39  

ostergotland@hembygd.se 

www.hembygd.se/ostergotland  

 

 

Omslagsbild 

 
 

Höstsvamp i Åbyskogarna. 

Foto: Jesper Ström. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till  

hembygdsförbundets 

Höstkonferens  

lördag 1 oktober! 

I år gästar vi Rimforsa 

och Tjärstads Hem-

bygdsförening. 

Se sid. 11 för fullstän-

digt program.  

Anmäl er till kansliet 

senast 24 september! 
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    Ordföranden har ordet      

     

Vilken innehållsrik sommar vi haft! Ett flertal jubileer och till 

detta ett medelhavsklimat som gjort att gräset knappt orkat över 

marken och gräsklipparen rostar igen. Jag vet inte var jag ska 

börja.  

Kanske med Risinge Hembygdsförening som firade 100-årsjubileum med en hem-

bygdsvecka vecka 38. Det var gott om besökare dom dagar jag var där. Bland uppvakt-

ningen fanns kommunen som uppvaktade med ett pengabidrag och kyrkan med ett torp.  

Till detta följde Sveriges Hembygdsförbunds 

Hembygdshelg på Skansen i Stockholm, med an-

ledning av sitt eget 100-årsjubileum. Från Öster-

götland bidrog vi med verksamhet vid Hällestad 

klockstapel och kopian av Kägelbanan från Vreta 

Kloster. Så, här ett tack till alla er som medver-

kade och jobbade med detta! 

Ytterligare ett jubileum hann jag med. S:ta Ingrids 

Gille, Skänninges hembygdsförening, firade 90 år. 

En pigg åldring som har tagit på sig ett stort an-

svar att vårda Kulturreservatet Gamla Skänninge 

mitt i hjärtat av Skänninge. Här finns flera byggnader, örtagård och rosengård. I rådhu-

set visar man stadens historia i text, bilder och modeller.  

Det drar ihop sig till vår Höstkonferens 1/10 med ett spännande program, bl.a. deltar 

regionförbundet och Visit Östergötland och dessutom ordförande i Brännkyrka Hem-

bygdsförening som har haft framgång med rekrytering av nya medlemmar. Missa inte 

detta! 

Jag vill också gärna prata om ett nätverk vi deltar i. Det är Ideell Kulturallians Öster-

götland. Det här nätverket kom till som ett resultat av riksdagens beslut om den sk. 

Kulturportföljen. Detta beslut går i stort ut på att staten skall överlåta till regionerna att 

själva råda över de statliga kulturpengarna. Men detta skall ske i samverkan med det 

civila samhället. För att göra det civila samhället synligare bildades då nätverket Ideell 

Kulturallians Östergötland. Samarbetet behöver dock fördjupas och förtydligas, varför 

diskussion pågår att bilda en förening med namnet IKA-Ö. En arbetsgrupp har tagit på 

sig uppdraget att förbereda och kalla till möte den 1 februari 2017 i detta ärende. Jag 

menar att Hembygdsrörelsen är en viktig del av det civila samhället och måste finnas 

med i detta sammanhang. 
 

Nu går jag ut och ställer undan gräsklipparen.                         Denny Lawrot 

Ann-Kristin Eriksson och Rolf Pettersson, 
Vreta Kloster Hbf , i delegationen från 
Östergötland på Hembygdens Helg i 
Stockholm 27/8. Foto: Denny Lawrot 
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Hembygdsrörelsen tog plats på Äldredagen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdsrörelsen intog en central plats på ”Äldredagen” i lokalerna på Konsert & Kongress i Linköping 

tisdagen den 13 september. Evenemanget är en omfattande, mässliknande tillställning som arrangeras varje 

år av Leanlink på Linköpings kommuns kultursektion, med direkt inriktning mot alla våra seniora medbor-

gare. Årets tema löd: ”Må väl till kropp och själ - Med gårdagen mot framtiden”. 

Hundratals besökare på Äldredagen hade en angenämt 

svår uppgift att hinna välja mellan dussintals arrange-

mang och ett 50-tal mässmontrars innehåll. Kortföre-

läsningar, kåserier, modevisning, körsång, dans- & 

gympinguppträdanden avlöste varandra.  

Med tanke på det innevarande jubileumsåret Hembyg-

dens År, så var hembygdsrörelsen en självskriven och 

pigg 100-åring som inbjudits att deltaga som utställare, 

representerad av Östergötlands Hembygdsförbund, 

tillsammans med medlemsföreningarna från Vreta 

Kloster, Östra Skrukeby och Wist. Det frågades och 

språkades friskt mellan besökare och utställare, allt 

medan broschyrer, skrifter och Hembygdens År-

produkter gick åt i en strid ström. En framställd korg 

med lokalt plockade äpplen från Östra Skrukebys Hem-

bygdsförening gjorde sitt för att locka extra nyfikna.  

Nog borde det väl även ha värvats en och annan poten-

tiellt ny medlem, så som det undrades och diskuterades 

om föreningarnas och rörelsens aktiviteter?      

Text och bild: Jesper Ström, Östergötlands Hembygds-

förbund. 

Kajsa Carlegrim,  
Östra Skrukeby  
Hembygdsförening 
(tv) i glatt samspråk 
med en av många 
besökare på evene-
manget Äldredagen 
i Linköping 13/9. 

Jesper Ström från Hembygdsförbundet och Wera 
Olander från Vreta Klosters Hbf, diskuterar sina 
respektive verksamheter. Foto: Kajsa Carlegrim. 

Marianne Larsson och Jan Ulvan från Vreta Klosters Hbf 
hade en trevlig dag som utställare på Äldredagen. 
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På länsstyrelsens begäran arrangerade Östergötlands Hem-

bygdsförbund och ett urval medlemsföreningar en besöks-

turné på länets hembygdsgårdar åt landshövding Elisabeth 

Nilsson den 21 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den hembygdsentusiastiska  landshövdingen hann med att 

gästa Vårdnäs, Åtvids, Kisa-Västra Enebys samt Malexan-

ders hembygdsföreningar och ta del av deras verksamheter.  

Evenemanget blev så pass lyckat och uppskattat att länssty-

relsen uttryckt önskemål om att göra detta till ett återkom-

mande årligt inslag i landshövdingens kalender. Återstår att 

se vilka lyckligt lottade föreningar som står på tur 2017! 

Text: Jesper Ström. Foto: Jane Bornsäter-Svensson. 

Nyhet!  Nytt försäkringsavtal med Länsförsäkringar 

Sveriges Hembygdsförbund har efter upphandling med avvägande av för- och nackdelar tecknat ett nytt avtal 

med Länsförsäkringar Halland. Avtalet gäller från 2017 och minst tre år framåt. På grund av de höga skadekost-

naderna de senaste åren blev en premiehöjning oundviklig.  

Nyhet!  Utökade säkerhetsrabatter   

I det nya avtalet har säkerhetsrabatterna förbättrats och utökats. Rabatten för brand- och inbrottslarm kopplat 

till larmcentral samt vattenfelsbrytare har höjts till 10 procent vardera. Dessutom har den maximala rabatten 

utökats till 30 procent. Har ni vidtagit nya åtgärder ska ni anmäla detta före den 31 oktober för att få rabatten 

avdragen på nästa års faktura. 

Kom ihåg! Nyttja investeringsbidraget 

Om föreningen installerar vattenfelsbrytare och/eller brand-och inbrottslarm får ni tillbaka 20 % av investering-

en, maximalt 5 000 kr, om ni skickar in kopia på fakturan till försäkringskansliet. Det lönar sig att skadeföre-

bygga! 

Kom ihåg!  Inför hösten 

Det finns en rad åtgärder att vidta på hösten för att mini-

mera skaderiskerna: Rensa hängrännorna, kontrollera takbe-

klädnaden, stäng av och töm vattenutkastare, kontrollera att 

värmesystemet ger tillräcklig grundvärme, öppna skåp och 

dörrar för att öka luftcirkulationen … 

Nyheter och kom ihåg  

Uppskattad hembygdsturné av landshövdingen  

Landshövdingen (tv) guidas runt på Malexanders 
hembygdsgård Södra Sand av hembygdsföreningens 
Bo A Garpevik och Lotta Tiitso. 

Landshöv-
dingen med 
Elisabeth 
Ekman, 
Malexan-
ders Hbf. 
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I Ask-Ekebyborna Hembygdsförening pågår studiecirkeln "”Smånamn och andra ortsnamn"” sedan januari i år. En hän-

given skara på 15 personer bedriver där studier om platsnamns ursprung och bevarande. Man slår även två flugor i en 

smäll, då platsbesöken samtidigt innebär en form av torpinventering. Gruppen försöker därtill att täcka alla platser som 

finns i sitt närområde, då exempelvis även träsk och ängar har fått sina speciella namn. Emellertid är det de gamla tor-

pen och andra äldre byggnader som kanske är de mer självklara objekten med namn värda att forska kring. 

Eva Johanssons torp 

På vägen mellan Ebborp och Fossala i Motala kommun 

ligger ett förfallet torp som inom några år (enligt ägaren, 

familjen Ring) kommer att vara helt jämnat med marken. 

Enligt gamla kartor från 1700-talet låg huset då i en liten by 

i området Granlund/Skogslund. Torparna hade egna små 

odlingar men arbetade på Kårby och Åkerby. Huset är en så 

kallad enkelstuga.  

Flera hus av samma typ finns bevarade i trakten men oftast 

är de hårt renoverade och tillbyggda. Eva Johansson var 

från Linköping. Hon liksom tidigare hennes mamma bodde 

sommartid i huset till slutet av 1960-talet. Därefter har hu-

set stått tomt och förfallet. 

 

 

Eva Johanssons torp är intressant på grund av dess ur-

sprungliga skick t.ex. med synligt, liggande timmer och  

gamla fönster/dörrar. Invändigt är huset delvis rivet och 

takkonstruktionen är blottad.  

Torpet är en enkelstuga och det finns anledning att citera 

valda delar av vad Ove Hidemark, Elisabet Stawenow-

Hidemark, Axel Unnerbäck och Göran Söderström skrivit i 

”Så renoveras torp och gårdar”, ICA-förlaget 1973.  

   Eva Johanssons torp har dock aldrig renoverats mer än 

införande av ytor med pärlspont på väggar och dörrar i kök 

och tambur. 
Vindsrum. Tapet direkt på timmervägg. Obs, en 
gardin! 

Stugan med rörspis.  

Eva Johanssons torp. Husets fram-
sida mot vägen med mindre till-
byggnad.  
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”Enkelstugan är en mycket gammal bostadsform. Största 

rummet är den så kallade stugan, dessutom finns en kam-

mare och en förstuga. I förstugan finns en trappa till vinden 

som har ståhöjd endast under den längsgående takstocken. 

Vinden kan på sommaren utnyttjas för hantverk. Torpen 

uppfördes enligt 1734 års Byggningabalk. 

Stugan var det egentliga bostadsrummet och upptar två tred-

jedelar av husets yta. Kammaren utnyttjades endast i liten 

utsträckning trots att den hade eldstad. Undantag gjordes vid 

besök av ”finare” gäster eller vid andra speciella tillfällen. I 

stugan finns den stora eldstaden.  

Stugan har ugn och häll för matlagning och bakning. Stugan 

är också matplats men även sovrum och arbetsrum på vin-

tern. Under 1800-talet flyttar matberedning till kammaren i 

samband med utveckling av ett mera modernt hushåll. Kam-

maren får så småningom en järnspis och blir vad vi kallar 

kök. Stugan är nu i huvudsak sovrum och eldstaden byggs 

om till rörspis eller kakelugn.” 
 

Text och bild: Gunilla och Per Lindhagen, Ask-Ekebyborna 

Hembygdsförening. Ingress: Jesper Ström. 

 

 

   Välkommen till Arkivens Dag den 
 12 november 2016! 

 

Den 12 november 2016 hä lsäs du ”Vä lkommen hem” till 
de svenskä ärkiven. Temät händlär bländ ännät om bo-
städsplänering, inredning, migrätion och hembygd. Väd 
– eller vilkä – ä r hemmä fo r dig? Hur byggdes det 
svenskä folkhemmet? Hur här vä rä fo rfä der levt? Väd 
vär ho gstä mode i 1700-tälets hem? 
 

Under 2016 här vi ocksä  änledning ätt firä lite exträ. 
Tryckfrihetsfo rordningen trä dde i kräft 1766 och fyller 
älltsä  250 ä r i demokrätins tjä nst. Rä tten ätt fritt ut-
tryckä sinä ä sikter och den insyn i vä rä offentligä ärkiv 
som rä tten ätt tä del äv ällmä nnä händlingär innebä r ä r fortfärände, 250 ä r senäre, 
unik pä  mä ngä sä tt. Sjä lvklärt uppmä rksämmär vi Tryckfrihetsfo rordningen pä  Arki-
vens däg. Beso k ett ärkiv den 12 november och kä nn dig som hemmä! 
 
Beso k hemsidän www.ärkivensdäg.nu som under ho sten fylls med ärrängemäng pä  en 
räd olikä plätser i ländet. Allä de som hä lls i Ö stergo tländ finns pä  dennä lä nk: 
Vä lkommen dit fo r ätt hittä en del äv din historiä! 

Torpets gavel som vetter  
mot söder. 

http://www.arkivendsdag.nu
http://www.arkivensdag.nu/arrangemang/ostergotland/
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Sprid kulturens kraft – sök stöd till kulturlokaler hos Boverket! 

Senast den 30 september var je år  kan man söka stöd 

till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Beslutet 

om bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få 

stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhö-

jande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och 

energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller kom-

plettering av inventarier. Ett projekt får inte vara påbörjat 

innan Boverket beslutar om bidrag. 

 

Vilka lokaler kan få bidrag? 

Bidraget ges till kulturlokaler som ägs och drivs av någon 

annan än staten. Exempelvis museer, teater- och konsert-

lokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer 

är prioriterade. 

Vad krävs för att få bidrag? 

För att ett projekt ska få bidrag ska det bedömas vara 

angeläget och aktuellt ur ett lokalt och regionalt kulturpo-

litiskt perspektiv. Behovet av lokalen ska styrkas i ansö-

kan. Statens kulturråd medverkar i bedömningen av pro-

jektets aktualitet. 

 

Vad kan man få bidrag till? 

Bidraget kan ges till: 

 nybyggnad och ombyggnad av en icke-statlig kultur-

lokal 

 åtgärder som höjer lokalens standard 

 åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer 

med en fysisk eller kognitiv funktions-nedsättning. Ex-

empel på detta är: 

 anpassning av hygienutrymme och dörrpassager 

 installation av ramp, lyftplatta eller hiss 

 parkeringsplats för rörelsehindrad 

 installation av hörselslinga och akustikplattor 

 kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade 

 hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, 

exempelvis Pictogram. 

 vissa åtgärder för energieffektivisering eller för mil-

jöförbättring, till exempel uppvärmnings-system eller 

avloppshantering 
utbyte eller komplettering av inventarier. Däremot ges 

inte bidrag för upprustning och reparationer som kan räk-

nas till det löpande underhållet av lokalen. 

Hur stort är bidraget? 

Bidraget kan ges med högst 30 procent av den godkända 

kostnaden för nybyggnad. För övriga projekt kan bidrag 

ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden. 

Det årliga anslaget för stöd till icke-statliga kulturlokaler 

är begränsat. Det innebär att Boverket måste göra en prio-

ritering mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett 

projekt uppfyller kraven är alltså inte en garanti för att få 

bidrag. 

 

Hur ansöker man om bidrag? 

Bidrag söks hos Boverket senast den 30 september varje 

år. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett 

som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Det 

är viktigt att projektet inte har påbörjats innan man har 

sökt och beviljats bidrag. 

 

När får man veta om man har fått bidrag? 

Boverkets samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga 

anslaget ska fördelas under sista hälften av februari. Vilka 

projekt som tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets 

webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. 

Inom två till tre veckor därefter får den sökande ett skrift-

ligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för 

det enskilda projektet. 

 

När betalas bidraget ut? 

Bidraget betalas ut när projektet är helt genomfört. Det 

betyder att åtgärderna ska vara färdigställda, besiktigade 

och kostnadsgranskade. 

   Boverket kan dock återkalla sitt beslut om bidrag om de 

förutsättningar för projektet som låg till grund för beslutet 

har förändrats. På samma sätt kan Boverket besluta att 

avslå en ansökan om utbetalning av bidraget om projektet 

inte genomförts enligt samma förutsättningar eller givna 

villkor i bidragsbeslutet. 

 

Hur ska projektet redovisas?  

De byggnadsarbeten som omfattas av bidraget ska besik-

tigas och kostnadsgranskas av sakkunniga och fristående 

personer. De åtgärder som har genomförts och de kostna-

der som har lagts ner i projektet ska stämma överens med 

de förutsättningar som låg till grund för bidragsbeslutet. 

   Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller 

om villkoren för bidraget i övrigt inte har uppfyllts, kan 

Boverket återkalla bidragsbeslutet eller avslå ansökan om 

utbetalning av bidraget. 

 

Kan man överklaga ett beslut? 

Boverket kan besluta om återbetalning av ett bidrag som 

redan betalats ut. Det kan hända om mottagaren lämnat 

oriktiga uppgifter som orsakat att ett bidrag lämnats fel-

aktigt eller med ett för högt belopp. Boverkets beslut om 

återbetalning av ett bidrag kan överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. I övrigt kan verkets beslut inte över-

klagas. 

 
Läs mer på: www.boverket.se  
Tel: 0455-35 30 00  
E-post:  
registraturen@boverket.se  

Björsäters Hembygdsförening renoverar år 2011. 
Foto: Bengt Björner. 

http://www.boverket.se
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Som medlem får du: 

 

• Östergötlands museums årsbok   

   utan kostnad. Boken innehåller  

   populärvetenskapligt skrivna ar- 

   tiklar om kulturen i Östergötland 

• Information om program om  

Östergötlands museums verk-

samhet 

• Gratis entré till föreningens  

   föreläsningar 

• Fri entré till Östergötlands mu- 

   seum 

• 10 % rabatt på varor i museets  

   butik  

Bli medlem 

 Programverksamhet hösten 2016 

12 november 2016  
kl. 13.00 – 16.00  
Svenska kvinnor  
i Rom 
  

Tre föredrag om tre spännande kvinnor 
med östgötaanknytning som bott och verkat 
i Rom. 

•  Syster Birgitta, Heliga Birgittas kloster, 
Vadstena, berättar om saliga Katarina 
av Vadstena; 

•  Fil dr, författare Erik Pettersson, Linkö-
pings universitet, talar om drottning 
Christina; 

•  Fader Björn Göransson, katolsk präst 
från Varberg, berättar om Moder Eli-
sabeth Hesselblad 

I samarbete med Linköpings domkyrkas 
vänner. 
  

8 december 2016 
kl. 18.00 – 19.30 
Onkel Adam och Onkel 
Adamsgård 

Om författaren, filantropen och läkaren Carl 
Anton Wetterbergh och Linköpings bäst 
bevarade stadsgård. På scenen: 
Matthias von Wachenfeldt, 
Stefan Hammenbeck, Göran Tagesson, Ma-
rie Hagsten och Birgitta Olofsson. 
  

Plats: Östergötlands museum 
Entré: Fri entré för medlemmar, icke medlemmar 60 kronor.  

www.fornminnesforeningen.se 

 

Välkomna till årets regionala kultur-

konferens den 27 oktober på Lin-

köpings Konsert och Kongress! 

I ä r ä r temät kulturens roll och utmäning-

är i en vä rld som ä r under fo rä ndring. 

Vilkä utmäningär stä r kulturen, kulturpo-

litiken och sämhä llet info r — och hur fo r-

ä ndräs kulturen, kulturpolitiken och kul-

turverksämheter äv sämhä llets fo rä nd-

ringär?  

Progräm och inbjudän till kulturkonferen-

sen finns ätt läddä ner pä  dennä lä nk: 

Sista anmälningsdag: 17 oktober! 

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/14134/kulturkonferens%202016.pdf
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www.fornminnesforeningen.se 

Välkommen till en ny studiesäsong! 
Studieförbundet Vuxenskolan har i samarbete med Sveriges  

Hembygdsförbund valt ut några aktuella studiematerial. 

Vill du veta mera om dessa material eller få hjälp att skräddarsy  

en studiecirkel eller utbildning för just er, tveka inte att ta kontakt  

med SV Östergötland! 

Hitta Historien 

Studieplanen föreslår 3 – 5 träffar och tar upp de 
olika momenten forska, dokumentera och an-

vända. Här finns också en genomgång av använd-

bara källor. 
 

Historiska kartor 
Lantmäteriets kartskatt är nu tillgänglig för all-

mänheten. Studiematerialet underlättar för de 

som vill använda de historiska kartorna i sin 
hembygds- eller släktforskning. 

 

Börja forska kring ditt hus och din bygd 

Studieplan med diskussionsfrågor och övningar 

till boken med samma namn av Per Clementsson 

och Kjell Andersson. 

Släktforskning 

Studieförbundet Vuxenskolan har en stor 
verksamhet kring släktforskning, som vi 

vill utveckla ytterligare och gärna i sam-

arbete med hembygdsföreningarna. Vi vill 

gärna ha förslag på cirkelledare, 

som vi sedan erbjuder utbildning. 

 

Kontakt: Lars-Olof Johansson, verk-

samhetsansvarig Natur & Kultur.   
E-post: lars-olof.johansson@sv.se  

Tel: 070-659 42 64, 0125-507 45  
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Inbjudan & program till  

Höstkonferens 

i Rimforsa lördagen den 1 oktober 2016! 
 

Östergötlands Hembygdsförbunds höstkonferens genomförs tillsammans med  

arrangörerna Tjärstads Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

09:30 Samling, registrering & kaffe i Liljeholmens Folkhögskola, Liljeholmsvägen 8, Rimforsa.  

Parkering finns. 

10:15 Tjärstads Hembygdsförenings ordförande Nils-Gunnar Wenhov hälsar välkommen. 
 

  

10:20 Per Andersson, Liljeholmens Folkhögskola, berättar om skolans historik. 
 

  

10:40 Östergötlands Hembygdsförbunds ordförande Denny Lawrot informerar om aktuella  
frågor. 
 

  

10:45 ”Kultursamverkan och Besöksnäringsstrategi – Hur arbetar vi framåt?”. Anne Hederén, 
Region Östergötland, och Susanne Fredriksson, Visit Östergötland. 
 

  

11:30 ”Sjösänkningen av Järnlunden och Åsunden” Karin Wassberger, Tjärstads Hembygdsför-
ening, berättar om en lokalhistoriskt viktig händelse. 
 

  

12:00 Lunch: Fläskstek med potatis, gräddsås, äppelmos & gurka. Vegetariskt alternativ finns. 
  

13:00 ”Hemma på min gata i stan”. Anita Lundin, ordförande Brännkyrka Hembygdsförening i 
Stockholm, ger exempel på hur en förening kan förändra sitt verksamhetsarbete för att 
bredda sig och öka sitt medlemsantal. 

  

  

14:30 Eftermiddagsfika. 

  
  

15:00 Utflykt till Tignemåla skola & skolmuseum. Inger Falk, Tjärstads Hembygdsförening,  
guidar och visar på plats. 

  

  

Anmäl er med deltagares namn och förening senast lördag 24 september!  
 

I första hand via e-post: ostergotland@hembygd.se - eller tel: 076-103 11 39. 

Alt. posta till: Östergötlands Hembygdsförbund, Vasavägen 3, 582 20 Linköping. 

OBS: meddela ev. special-/vegetarisk kost i samband med anmälan! 

Varmt välkomna! 

Östergötlands Hembygdsförbund & Tjärstads Hembygdsförening. 

Konferensen genomförs som en kortkurs ihop med SF Vuxenskolan. 

Pris: Kaffe, lunch & kaffe: 200 kr/person. Betalas kontant på plats. 

Tjärstads  
Hembygdsförening  
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 En trevlig höst önskar Hembygdsbladet!  

Hembygdsförbundets ordförande Denny Lawrot (th) gratulerar Risinge Hembygdsförening på 
deras 100-årsjubileum 3 augusti. Till vänster Fredrik Blomberg, ordförande Risinge Hbf.  
Foto: Mikael Johansson. 

ÖSTERGÖTLANDS  
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