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Beställ julkort och skicka
julhälsning!
Sprid julglädje genom att beställa Sveriges
Hembygdsförbunds fina julkort och
julhälsningar. Då stödjer du samtidigt
hembygdsrörelsens arbete med kulturarvet
eftersom en del av pengarna går till Sveriges
Hembygdsfond. Senast 13 december behöver
du beställa utskick av julhälsning för att den
ska komma fram före jul.
God Jul & Gott Nytt År!
Beställ julkort och skicka julhälsning

Seminarium vid Folk och Kultur 2020

"Landsbygdens levande kulturliv"
Vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna anordnar Sveriges Hembygdsförbund
seminariet "Landsbygdens levande kulturliv". Datum är 5 februari och seminariet arrangeras i
samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund och Hela Sverige ska leva. Medverkar gör
kulturminister Amanda Lind, Malin Weijmer - från Myndighetens för kulturanalys, Terese Bengard Hela Sverige ska leva, Jan Nordwall - Sveriges Hembygdsförbund. Moderator är Gunilla Kindstrand.
Läs mer om seminariet och anmäl dig här

Anna Ketola om
arkivering och kurser
Anna Ketola berätta om varför arkivering är
viktigt och varför man ska gå de kurser som
arkiv runt om i landet anordnar. Tänk på att du
kan beställa den nygamla skriften om
arkivering. Den är gratis för
medlemsföreningar och Studieförbundet
Vuxenskolan. Beställ i SHF:s webbutik.
Läs mer och se film om kurserna på
www.hembygd.se/arkiv

Demokratijubiléet 2018-2021

Många idéer om aktiviteter
vid höstmöte
Med anledning av det pågående
demokratijubileet handlade årets höstmöte för
regionala representanter om hur
hembygdsrörelsen kan uppmärksamma
jubileet. Resultatet blev bland annat en lista
med tips på aktiviteter. På SHF:s hemsida
hittar tipsen, men också en mängd andra
lästips, länkar, material med mera.
Läs mer om demokratijubilet och få tips på
material och aktiviteter

Årets enkät fokuserar
på jämställdhet
I måndags skickades årets enkät om
hembygdsföreningarnas verksamhet under
2019. Årets särskilda frågor handlar om
jämställdhet. Som vanligt ställs frågor om antal
aktiviteter, besökare och arbetade timmar samt
några frågor för vissa regionala förbund.
Genom att besvara enkäten bidrar du till att
lyfta fram det fantastiska arbete som görs i er
förening och resten av landet. Sista datum för
att besvara enkäten är 20 januari. Rapporter
kommer att skickas till regionala förbund
under februari-mars, men också finnas på
sidan www.hembygd.se/statistik .

Läs mer och besvara enkäten

Bygd och natur om
digitalisering
Läs om utvecklingen av Hembygdsportalen ,
hembygdsföreningar som prövar ny teknik,
Kontext-projektet i Skåne, Hembygd2.0 i
Bohuslän och en man i Örserum som gjort
hembygdsföreningens årskrönika som film och
nu följer folkhögskoleelever som lär sig
självhushållning. Maja Hagerman reflekterar
över frågeställningar som dyker upp när hon
leder sin universitetskurs i att berätta med film
om kulturarv.
Läs mer och starta prenumeration

Hembygdsförsäkringen

Gå webbutbildning – få
självriskcheck värde 9 300 kr
Hur kan anlagd brand förebyggas? Vilket
ansvar läggs på styrelsen? Och vad gäller
beträffande inbrott, skadegörelse och olycksfall
vid uthyrning? Lär dig detta och mycket mer i
kursen Säker föreningsgård med en
självriskcheck (värde 9 300 kronor) som
belöning vid genomförd kurs. Gå kursen
hemma vid datorn eller som studiecirkel.
Läs mer och anmäl dig här

Återbäring till alla
försäkringstagare
Förra veckan fick SHF:S kansli besök av CarlGunnar Andersson från Länsförsäkringar
Halland som överlämnade en check med
återbäringen till alla medlemsföreningar. Den i
dubbel bemärkelse stora checken innebär att
föreningar anknutna till Hembygdsförsäkringen
får dela på 1 627 357 kr genom att premien för
2020 reduceras med 13 procent.
- Det här visar tydligt nyttan av att arbeta
skadeförebyggande. Ju färre skador som
drabbar våra hembygdsgårdar desto tryggare
är kulturarvet och desto mer kan vi få tillbaka,
säger Jan Nordwall, generalsekreterare för
Sveriges Hembygdsförbund.
Läs mer på www.hembygd.se/forsakring

Bygdeband stänger vid årsskiftet
Efter årsskiftet flyttas Bygdebands material över till Hembygdsportalen. Därefter stängs
Bygdeband.se. De föreningar som idag jobbar med Bygdeband men saknar hemsida i
Hembygdsportalen behöver skicka in avtal, anmäla administratör och arbeta fram en hemsida med
åtminstone grundläggande innehåll. I vår, 15 mars - 1 april, kommer materialet finnas tillgängligt i
Hembygdsportalen.
Läs mer om utvecklingsarbetet

Policy för Hembygdsportalen
"Syftet med Hembygdsportalen är att stödja föreningarnas arbete med att göra det lokala kulturarvet
tillgängligt för allmänheten och att väcka intresse för föreningens verksamhet och aktiviteter." Så står
det i den policy som Sveriges Hembygdsförbund tagit fram. Här beskrivs bland annat tjänstens olika
delar, viktiga riktlinjer, föreningens ansvar och exempel på målgrupper.
Ta del av policyn på www.hembygd.se/omhembygdsportalen

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete senast 12 februari
Ansökningsperioden för Riksantikvarieämbetets Bidrag till kulturarvsarbete pågår från och med
december 2019 till och med 12 februari 2020. Bidraget kan sökas av arbetslivsmuseer,
hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla
kulturhistoriska värden. Föreningen kan söka bidrag för insatser som syftar till att bevara, använda
och utveckla kulturarvet. Enligt Riksantikvarieämbetets kommer projekt inom byggnadsvård och
byggnation inte att prioriteras. Man hänvisar här i första hand till länsstyrelsens bidrag till
kulturmiljövård.
Läs mer om hur du ansöker

Följ Sveriges Hembygdsförbund
på Facebook!
Klicka på länken och sedan på "Gilla" för att få
alla inlägg som görs direkt i ditt eget flöde.
www.facebook.com/sverigeshembygdsforbund
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