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ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD 

Utkommer med fyra nummer per år och ges ut av  

Östergötlands Hembygdsförbund, till vilket 95 

föreningar med runt 18 000 medlemmar är anslutna. 
 

Tidningen ges sedan 2016 ut digitalt och får  

distribueras fritt till alla medlemmar i förbundet.   

Tidningen finns även för fri nerladdning från  

förbundets hemsida www.hembygd.se/ostergotland.  

Ansvarig utgivare 

Rolf Pettersson (förbundsordförande) 

Härna Åland, 590 76 Vreta kloster 

Tel: 073-346 49 04  

E-post: rolf.k.bpettersson@telia.com 
 

Utkommer 

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

Manusstopp 

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

 

Välkommen med textbidrag, foton och annonser!  

Materialet skickas (e-postas helst) till kansliet.  

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter 

och bilder. 

   

 INNEHÅLL: 

 

 Ordföranden har ordet                                          
 

 Naturens krafter släpptes lös på Fornhemmet 

 

 Arbetets museum erbjuder finansieringsstöd 

 

 Sök bidrag för ökad kunskap om allemansrätten 

 

 Vill ni ha bygdemarknad? 

 

 Så blir vi yngre - inget vanligt föryngringsprojekt! 

 

 Ryttartorpet Ekelid och dess historia 

 

 Välkommen till vårens Kulturarvsdag  

   

  
 

   

  

 

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: 
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 Bild: Wikipedia. 
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sid 12 

Välkomna till Hem-

bygdsförbundets  

digitala Årsmöte  

lör 10 april! 

 

Se inbjudan och 

handlingar på  

förbundets hemsida 

HÄR: 

http://www.hembygd.se/ostergotland/arsmote
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      Ordföranden har ordet

S å har vi fått lära oss att 

skriva 2021 och det fort-

sätter i samma dystra spår 

som 2020. Nyheterna fortsät-

ter att översvämmas med 

uppgifter om covid-19 och 

pandemin. En viss ljusning 

kan vi dock skönja då vacci-

neringen har börjat komma 

igång, om än med vissa svårigheter. Några fysiska 

sammankomster är än så länge inte möjliga. De 

digitala mötena fortsätter och kommer nog att 

pågå en lång tid framåt. Jag tror att de även kom-

mer att till viss del kvarstå även när man tillåts 

träffas fysiskt. Genom digitala möten sparas både 

tid och pengar. Det man missar är det s.k. 

”kaffepratet”, vilket är nog så viktigt.   

V i har hållit ett antal digitala möten både 

inom styrelsen och på riksnivå. Sveriges 

Hembygdsförbund höll en digital ordförandeträff, 

där förbunden bl.a fick redogöra för hur situation-

en hade varit under år 2020. Vårt län har drabbats 

betydligt lindrigare än andra län, även om vissa 

föreningar också här har gjort stora ekonomiska 

förluster. Län i Mellansverige t.ex. Dalarna och 

Hälsingland som vanligtvis har stora midsommar-

fester och spelmansstämmor, har drabbats hårt.  

Totalt för riket landar de ekonomiska förlusterna 

på omkring 80 miljoner kronor. Antalet genom-

förda evenemang minskade till en tredjedel och 

besöksantalet till en femtedel jämfört med ett  

normalår Ett tiotal föreningar i vårt län har sökt  

bidragsstöd, varav några har fått det.  

Beträffande medlemsantalet i vårt förbund har det 

minskat med drygt 700 st till 17635 i 95 förening-

ar. Det är alltså en tråkigt fortsatt nedåtgående 

trend. Det är svårt att få nya medlemmar och 

kanske speciellt i dessa tider då inga evenemang 

kan hållas som synliggör föreningarna.  

Å 
rets Januarikonferens fick vi naturligtvis 

ställa in, men vi får försöka komma igen med 

något till hösten. Årsmötet kommer att hållas  

digitalt 10 april. Förra året flyttade vi fram mötet 

ett flertal gånger, men i år håller vi det inom stad-

gad tid. Östergötlands Hembygdsförbund fyller 

dessutom i år 80 år. Det jubileet måste vi på något 

sätt uppmärksamma. På vilket sätt får vi åter-

komma till. Kom gärna med förslag! 

Förra årets Riksstämma fick hållas digitalt, men i 

år ska man försöka hålla det fysiskt. Stämman är 

planerad att hållas i slutet av augusti och då i  

Halland. Vårens Kulturarvsdag kommer att hållas 

den 6:e maj och då digitalt; se program på sid 12. 

Det är gratis, så anmäl er om ni har möjlighet. 

V åren och ljuset är på väg och väcker livsan-

darna till liv. Vi får hoppas att vaccinering-

arna också kommer igång på bred front och att 

restriktionerna kommer att lätta. Att åter kunna 

träffas på möten och fysiska sammankomster vore 

en lisa för själen.  

Till dess: Ha en skön vår & en Glad Påsk!  

Rolf Pettersson 

Kostnadsfria webbseminarier under våren 
 

Att hålla årsmöten i pandemin 
 

Satsningen Kulturarvet som besöksmål 

Ett urval av Sveriges Hembygdsförbunds utbud och tips: 

https://www.hembygd.se/shf/sveriges-hembygdsforbunds-webbseminarier
https://www.hembygd.se/shf/arsmoten
https://www.hembygd.se/shf/turism
https://www.hembygd.se/shf
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Naturens krafter släpptes lös 

på Fornhemmet 

Natten till fredag 26 februari rasade en av 

jätteekarna som stod inne på Fornhemmet i 

Bjärka-Säby, Wist, nära Sturefors. Lyck-

ligtvis kom ingen till skada, och det blev 

heller inga stora materiella skador, för-

utom delar av av gärdsgården. Nu har åter-

stoden av eken flyttats med maskinell hjälp 

från Bjärka-Säby Egendom, till lämpligare 

plats där den får fortsätta sin uppgift som 

”insektshotell”. Återstående arbete för Wist 

Hembygdsförening blev att rensa bort 

smågrenar, laga nedslagsmärken och repa-

rera gärdsgården.  
 

Text & foto: Håkan Gustafsson, Wist Hbf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdsförsäkringen Tel: 0200-22 00 55   forsakring@hembygdsforbundet.se  

Gärdsgården runt fornhemmet 

fick sig en törn  av naturens krafter. 
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Hej! 

Jag är arbetslivsintendent för finansieringsfrå-

gorna på Arbetets museum, och hoppas att vara 

till stor nytta för verksamheter runt om i landet. 

Både arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar 

kan få hjälp med finansieringsfrågor i hela spekt-

rat från bidragssökandets konst, till att bygga 

egen stabil ekonomi. Jag arbetar också med stra-

tegiska frågor för påverkan och synlighet, i syfte 

att stärka de som jobbar med svenskt kulturarv. 

Min bakgrund är nu senast en chefsroll i ett  

kulturkvarter i Norrköping, främst med ett stort  

antal ideella föreningar och kulturföretagare som  
 

 

hyresgäster. Tidigare har jag jobbat med pedago-

gik hos skolmyndigheter och som lärare.  

I övrigt driver jag ett par företag, ett band och en 

musikstudio, samt pysslar med diverse kreativa 

uttryck, från parfymeri till grafiskt tryck. 
 

Välkomna att höra av er! 

Pelle Filipsson 
 

Arbetets museum 

Laxholmen 

602 21 Norrköping  
 

pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se  

Behöver ni som vårdar kulturarvet stärka er 

kompetens i finansieringsfrågor? Förbereder ni 

en bidragsansökan eller vill ni arbeta strategiskt 

med er ekonomiska utveckling? Arbetets mu-

seums arbetslivsintendent för finansieringsfrågor 

ger råd till arbetslivsmuseer och hembygdsför-

eningar. Alltifrån utvecklingsmedel genom lokala 

stöd, regionala medel, statliga fonder och EU-

bidrag finns i floran. Vi berättar gärna också om 

entreprenörskap, crowdfunding och kulturspons-

ring. I flera pedagogiska steg kan du fördjupa din 

kompetens inom finansieringsfrågor för hem-

bygdsföreningar och arbetslivsmuseer.  

Snabbguider följt av textinstruktioner får dig att 

komma igång. Söka pengar-kurser erbjuds regel-

bundet. Dessa är heldagar med genomgångar 

och föreläsningar. Vi planerar erfarenhetssemi-

narier för dem som kommit längre och har ge-

mensamma frågeställningar. Det finns också 

möjlighet till enskilda konsultationer.  

Har ni konkreta frågeställningar runt en förestå-

ende ansökan, eller hur ni ska bli bättre på att 

finansiera er verksamhet, så kontakta oss på  

Arbetets museum! 
 

LÄS ALLT OM STÖDEN HÄR: 

 

Arbetets museum erbjuder nu finansieringsstöd till arbetslivsmuseer och  
hembygdsföreningar! 

https://www.arbetetsmuseum.se/finansieringsstod/
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Friluftslivets År 2021 - Luften är fri 

Friluftslivets år 2021 har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 

2021 än tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya männi-

skor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.  

Samtidigt är Friluftslivets år 2021 ett 

stort samarbetsprojekt mellan orga-

nisationer och personer som vill delta 

i arrangemanget. Satsningen har 

kampanjnamnet Luften är fri.  

Sök bidrag för ökad kunskap om allemansrätten! 
 

Nu kan du som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag 

från Naturvårdsverket. Ansök senast 31 mars för att få ta del av de 5 miljoner 

kronor vi fördelar under 2021..Naturvårdsverket ser att det finns många orga-

nisationer och föreningar runt om i Sverige som har möjlighet att sprida  

information och kommunicera om allemansrätten. Naturvårdsverket vill upp-

muntra och stödja det arbetet och delar därför ut bidrag till alla typer av  

informations- och kommunikationssatsningar för att öka kunskapen om alle-

mansrätten. I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer 

att vara ute i naturen, känner sig hemma där, och att problem med skador och 

störningar minskar. 

 

Vem kan söka bidrag? 

Etablerade ideella organisationer som arbetar 

med natur-, miljö- eller friluftslivsfrågor som har 

varit verksamma i minst tre år. I övrigt ska orga-

nisationen vara självständigt och demokratiskt 

uppbyggd, i sin verksamhet respektera demo-

kratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud 

mot diskriminering. Enskilda personer, kommu-

ner, företag och myndigheter kan inte söka detta 

bidrag. LÄS MER OM BIDRAGET HÄR: 

Läs mer om Friluftslivets År 
på denna sida, och delta 
gärna själva i aktiviteterna på 
denna sida: 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-information-och-kommunikation-om-allemansratt/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/
https://www.luftenarfri.nu/manadsteman/
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BygdeEvent är en förening som vill värna om 

det svenska kulturarvet och gamla traditioner 

inom hantverk och mat etc. Under 2020 så 

ställdes tyvärr som bekant mycket in, men vi 

har tydligt känt av att svenskarna hemifrån 

upptäckte både gårdar, kulturarv och hembygd 

med ett explosionsartat intresse! 
 

Vi skulle därför vilja höra ert intresse för att  

arrangera mindre, avståndssäkra utomhus-

bygdemarknader på era hembygdsgårdar under 

2021. Tidsplanen är från juli 2021 och framåt. 

Vi följer myndigheternas information noga, 

men då allt sker utomhus ser vi ingen anledning 

att inte ha en uppstart i sommar/höst. 

Detta är kostnadsfritt för er som vill samarbeta 

- meningen är att ni ska få inkomster i form av 

försäljning, lotter, bakning mm. Vi håller i all 

logistik, planering, marknadsföring etc. Men vi 

vill förstås gärna ha ett tätt samarbete med för-

eningen för att kunna lyfta fram just er hem-

bygdsgård. Vi behöver er hjälp med bygdens 

historia - och finns det lokala hantverkare, for-

don mm så är det värt mycket. Annars har vi 

många hantverkare i hela Sverige i våra register 

som kan ställa upp och vara med.  

Vi hoppas kunna göra detta till ett årligt åter-

kommande evenemang. 
 

Kontakta oss snarast med ett mail, så kontaktar 

vi er! 
 

Varmt Välkommen! 

Elizabeth Andersson,  

BygdeEvent 
 

Info@bygdeevent.se  

073-5268228 

 

Vill ni ha bygdemarknad? 

https://bygdeevent.se/
mailto:Info@bygdeevent.se
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”Så blir vi yngre” började med just den frågeställ-

ningen som ett lokalt projekt för Heimbygda, Jämtland 

Härjedalens hembygdsförbund, 2015. Under de tre år 

som det projektet pågick klarnade en bild av att svaret 

på frågan inte handlade så mycket om den diffusa 

gruppen ”unga”, utan om oss själva som är aktiva 

inom rörelsen. Om de strukturer, attityder och kulturer 

som - oftast omedvetet - råder, och som på olika sätt 

stänger dörrarna till de där vi så gärna vill ha med.  

Att lösningen ligger i att ändra på oss själva, för att 

göra plats för fler och för nya målgrupper så att fler 

känner delaktighet och vill vara med och engagera sig. 

Sedan 2020 pågår ”Så blir vi yngre” som ett rikspro-

jekt för att sprida insikterna och erfarenheterna från 

Heimbygdas projekt till hela landets hembygdsrörelse. 

Arbetet sker till att börja med genom webbinarier som 

är öppna för alla föreningar som är medlemmar i  

Sveriges hembygdsförbund, samt genom att skapa ett 

rikstäckande nätverk för alla som är intresserade av 

och engagerade i frågor som på olika sätt rör detta. 

I ”Så blir vi yngre” kommer vi bland annat att ta upp 

hur vi kan nå barn och unga, men framförallt kommer 

vi att jobba med hur vi kan förändra oss själva för att 

bli mer öppna och välkomnande. Hur vi kan lyfta fram 

allt vi har att erbjuda på sätt som gör att fler kan förstå 

och ta till sig det, och hur vi kan visa varför hem-

bygdsrörelsen är högst relevant för samtiden. Målet 

för detta arbete är att vi ska bli en rörelse där alla  

generationer får plats, där vi lär av varandra och där 

kulturarvet förs vidare samtidigt som det utvecklas, 

växer och används.  

 

Varmt välkommen att följa med! 

Kristina Ernehed 

 

Följ sidan på Facebook: 

https://fb.me/sablirviyngre 

Kontakt:  
kristina@heimbygda.se  

 Så blir vi yngre - inget vanligt föryngringsprojekt! 

En av de vanligaste frågorna inom föreningslivet generellt 

är den om ”hur vi får yngre att engagera sig”...  

Text: Kristina Ernehed 
Foton: Susanne Kvarnlöf  

Foto: Anders Lundin  

https://www.hembygd.se/shf/sa-blir-vi-yngre
https://fb.me/sablirviyngre
mailto:kristina@heimbygda.se
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Upptäck Lek- och lärbanken! Ett hjälpmedel 
för utveckling av barn- och ungdomsverksam-
het, i första hand inom hembygdsrörelsen. 

Här samlas beskrivningar och erfarenheter av 
vad som görs och gjorts, med kontaktupp-
gifter. 

Välkommen att söka tips och inspiration, att 

lägga in era erfarenheter och att hitta kontak-

ter som kan hjälpa er i ert arbete! 

Sveriges Hembygdsförbund  

 

 LEK- OCH LÄRBANKEN FINNS 

PÅ DENNA SIDA: 

http://www.atremi.se/
http://lekolarbanken.se/
http://lekolarbanken.se/
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K ung Karl XI och Karl XII införde och utökade 

indelningsverket när armen byggdes upp. 

Varje rote skulle ha en ryttare som skulle tjänst-

göra vid Östgöta Kavalleriregemente (även kallat 

Östgöta Ryttare) Ryttaren skulle tilldelas ett torp 

och en häst, som inte fick användas för att bruka 

torpet.  

Den förste ryttaren som man säkert vet bodde på 

Ekelid var Lars Hammar  som antogs till ryttare i 

januari 1741. Han var då 30 år och gift. Hästen var 

enligt mönstringen ”en röd skimmel vallack i 13:e 

året”. 

Därefter följde en rad med ryttare fram till 1808. 

Den siste ryttaren var Jonas Stjernkvist. Namnet 

antogs då han var inskriven på rusthållet Stjerne-

vik. Hans kompani var med i Napoleonkriget mot 

Frankrike och han tillfångatogs 1807 och blev kvar 

som krigsfånge till krigets slut 1810. 

Å 
r 1809 övergick torpet till att bli ett grenadjär-

torp och tillhö-

rigt ”Vifolka kom-

pani Nr 13 ” och den 

förste livgrenadjären 

var Petter Stjern-

kvist som var son till 

den siste ryttare som 

sedan kom hem från 

kriget. Sedan följde 

en rad knektar, 

bland andra Magnus 

Storm från Kisa som 

tjänstgjorde här i 29 

år från 1861. 

D en siste grenadjären var Anders Gustav Wik 

som var i tjänst från 1899 till 1908. 1898 då 

A.G. Johansson var 21 år, härstammande från 

Stora Stenstugan i Björkfors tillfrågades han av 

patron Nelsén på Stjernevik om han ville bli gre-

nadjär på Ekelid. Tjänsten hade då varit vakant en 

tid. 

I januari 1899 skickades Nelséns kusk med häst 

och släde in till Linköping för att visa upp den till-

tänkte grenadjären. Först till kompanichefen  

Cederbaum som ansåg honom lämplig. Sedan till 

länsresidenset för läkarundersökning och besök 

hos landshövdingen Robert de la Gardie som såg 

igenom handlingarna och sedan med hög röst ut-

ropade: ”Är ni nöjd med kontraktet?” Anders  

Gustav svarade ”Ja”, landshövdingen svarade: 

”approberas”, varpå Johansson åkte hem till Eke-

lid i Oppeby som nr 13 Wik vid Vifolka kompani. 

Wik tjänstgjorde till 1908, varefter han fick bo 

kvar på Ekelid med familjen och bli skogstorpare 

och att göra 3 dagsverken i veckan på Stjernevik. 

Hans fru hette Alma och kom från Lindö i Åsun-

den och de fick 8 barn som föddes och växte upp  

på torpet.  

H uset har genom åren gått igenom vissa för-

ändringar. Taket har höjts,  innerväggarna 

var från början rappade med en blandning av lera, 

kalk kogödsel och kornagnar och målade. Vatten 

till hushåll och djur fick bäras från en kallkälla 

nere i backen mot vägen.  Familjen bodde här till 

Wiks död 1959. Dvs i över 50 år efter att ha slutat 

som militär. Det var hans son Helge Wik som  

sedan tog över skötseln av torpet tillsammans med 

hembygdsföreningen.   

 
Ryttartorpet Ekelid och dess historia 

Torpet Ekelid har anor ända från slutet av1600-talet och ligger på en 
mycket naturskön plats i Oppeby Socken i Kinda kommun. I en söder-
sluttning vid sjön Åsunden med en imponerande utsikt över den bästa 
delen av Kindabygdens natur av sjöar och skogar. Sedan 1961 ägs och 
sköts det av Oppeby Hembygdsförening. 

Text & foton: Oppeby 
Hembygdsförening. 

Bild: Wikipedia 
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Medlemsföreningar! Glöm inte att det ännu är 
Demokratins 100-års-jubileum, och att det  
under hela året kan arrangeras aktiviteter och 
verksamhet i denna anda! 

Sveriges Hembygdsförbund har massor av tips 
på vad din förening kan göra för att uppmärk-
samma jubileet och använda som tema. 

"Fira demokratin!" är en vandringsutställning 
från Sveriges riksdag som turnerar i landet un-
der jubileumsperioden.  

Vill du att "Demokratistugan" kommer till din 
hembygd? 
 

LÄS ALLT OM JUBILÉET PÅ DENNA SIDA: 

F astigheten Ekelid under Stjernevik ägdes av 

Svenska Riddarhuset i Stockholm och 1961 

skänkte Riddarhusdirektionen fastighetens husbe-

stånd till hembygdsföreningen och upplåter  

marken på 25 årsperioder med fritt arrende.  

Husen på torpstället med torpstugan som centrum, 

där inredningen i stort sett är orörd sedan det be-

boddes. Redskapsboden där verktyg och matvaror 

förvarades. Järngaller för fönstret för att få ha det 

salta fläsket i fred. På övre våningen bodde barnen 

sommartid när de växt upp och där var även Helge 

Wiks sommarviste.  

Den ursprungliga ladugården är den högra delen 

av logen, där familjen hade hästen, kon, höns, får 

och grisar. Hela den tillbyggda loglängan flyttades 

från Stora Stenstugan (den siste soldatens föräld-

rahem) för c:a 50 år sedan för att skapa plats till 

alla gamla vagnar och jordbruksredskap som ingår 

i föreningens digra samlingar.  

B redvid logen ligger smedjan som även den är 

flyttad till platsen från Ängarna i Frössvik. Det 

gjordes 1987 och därefter murade man upp hela 

eldstaden där precis som den ursprungliga, inklu-

sive en stor bälg.  

Allt arbete med fastighetsunderhåll och skötsel av 

Ekelid sker helt på ideell grund av medlemmarna i 

föreningen.  

Ifjol fick sig Ekelid en upprustning när med-
lemmarna i Oppeby Hbf målade  om hela 
byggnaden och kittade fönstren. 

 

https://www.hembygd.se/demokratijubileet
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ÖSTERGÖTLANDS  

HEMBYGDSBLAD  

NR 1-2021 

En Glad Påsk  till alla läsare av Hembygdsbladet ! 

 

PROGRAM 6 MAJ 

09.00 – Välkomna och presentation av dagens program (10 min) Olof Hermelin,  
museichef Östergötlands museum. 
 

09.10 – Vad händer på Östergötlands museum? – kort genomgång om museets  
pågående arbete (20 min). 
 

09.30 – ”Sveriges Hembygdsförbund – förstudie avseende hembygdsrörelsens förutsättningar 
för att stärka sin position i besöksnäringen”  Johan Graffman, Företagsledning &  
Utveckling AB (40 min).   
 

10.10 – ”Industrimiljöer som attraktiva besöksmål”. Marie Östblom,  styrelseledamot    
Svenska industriminnesföreningen. (30 min). 
 

10.40 – Ulrika Smith Svenstedt, verksamhetschef på Riksidrottsförbundet SISU Östergötland 
delar med sig tankar om hur idrottsrörelsen jobbar (30 min).   
 

11.10 – Paneldiskussion, frågor från nätverket. 
 

11.40 - Sammanfattning och avslutning av dagen.  
 
KONTAKT: Carola Sandgrim 013 - 23 03 12,  

carola.sandgrim@ostergotlandsmuseum.se  

 

FÖRANMÄLAN: Föranmälan krävs. Anmäl dig här. 
 

KOSTNAD: Gratis.  
 

PLATS: Webbinarium, länk fås vid anmälan. 

 

VÄLKOMNA! 

Välkommen till vårens Kulturarvsdag med tema: 

Kulturföreningar som besöksmål – verktyg för utveckling! 
 
Vårens Kulturarvsdag arrangeras den 6 maj 2021, av Östergötlands museum och  
Kulturarv Östergötland. Dagens tema är Kulturföreningar som besöksmål - verktyg för 
utveckling. På grund av rådande omständigheter med corona-pandemin, anordnas 
Kulturarvsdagen digitalt, i webbinarieform.  
 

Föranmälan krävs. Anmäl dig senast 21 april för att få länken till webbinariet.  

mailto:carola.sandgrim@ostergotlandsmuseum.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1RJ4ztDsy2qya-qRqjvuxC9l8Hc_jWeTyUHdJO3I163QSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1RJ4ztDsy2qya-qRqjvuxC9l8Hc_jWeTyUHdJO3I163QSQ/viewform

