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Hembygdsföreningar behöver stöd i krisen
Den pågående pandemin orsakar en global samhällskris som påverkar alla verksamheter, även
hembygdsrörelsens föreningar. Föreningar som är beroende av intäkter från evenemangsverksamhet
är de som drabbas hårdast. Sveriges hembygdsförbund uppmanar alla som värnar om det fria
föreningslivet och kulturarvet att stödja föreningarna, till exempel genom att teckna medlemskap i
någon av de 2 000 föreningarna eller genom ett ekonomiskt bidrag.
Besök www.hembygd.se och hitta förening

Följ SHF:s information om Covid-19 på hemsidan
Nu finns det ny information på sidan www.hembygd.se/covid-19 där riksförbundet lägger ut
information om vad pandemin innebär för hembygdsrörelsen, vilka möjligheter som finns att söka
bidrag och hur man kan tänka när man planerar verksamheten.
Ta del av ny och äldre information på www.hembygd.se/covid-19

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma genomförs på
webben
Med hänvisning till myndigheternas rekommendationer är det inte möjligt att genomföra riksstämman
i Nyköping som planerat. Stämman kommer istället att genomföras som ett webbaserat möte den 23
maj. Mötet kommer inte att vara öppet för andra än ombuden och mötesfunktionärer, men som
medlem har du tillgång till alla handlingar och kan vända dig till ombuden i ditt regionala förbund för
att påverka.
Läs mer på www.hembygd.se/riksstamma

Beställ SHF:s nya program
om landskapet
SHF har tagit fram ett program för en hållbar
utveckling av natur- och kulturlandskapet. I
programmet presenteras en analys av de
främsta hoten mot landskapet och vilka
åtgärder som SHF ser som nödvändiga för en
hållbar utveckling. Övergripande budskap är
helhetssyn på landskapets olika värden och
vikten av lokalt inflytande. Programmet
fokuserar på sjö- och vattenlandskapet,
skogen, odlingslandskapet och det bebyggda
landskapet. Programmet kan användas som
stöd för att vinna lokalt inflytande i kontakten
med myndigheter och politiker. Det kan också
utgöra inspiration och underlag i samband
med studiecirklar.
Läs mer och beställ programmet på
www.hembygd.se/hallbaralandskap

Nominerade till Årets Hembygdsförening
I år är 6 föreningar nominerade till priset Årets Hembygdsförening. Eftersom SHF:s riksstämma hålls
som ett webbaserat möte kommer vinnaren av Årets hembygdsförening istället att motta priset vid ett
senare tillfälle, troligtvis efter sommaren.
Läs om utmärkelsen och de nominerade bidragen på www.hembygd.se/aretshembygdsforening
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Hembygdsgårdsstödet stoppas
Jordbruksverket meddelar att vissa stöd inom landsbygdsprogrammet har stoppats från 9 april,
däribland stödet till hembygdsgårdar.
- Ett tråkigt besked. Investeringsbidraget för hembygdsgårdar har gjort stor nytta för flera föreningar,
säger Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.
Läs mer på www.hembygd.se

Webbutbildning om PBL och
kulturvärden
I en webbutbildning som Boverket, tagit fram
tillsammans med Riksantikvarieämbetet,
länsstyrelserna och ett par kommuner, kan du
nu lära dig om hur kulturvärden hanteras i
PBL-ärenden. Utbildningen är öppen för alla,
det är bara att skapa ett konto och sätta igång.
Läs mer och ta del av webbutbildningen på
www.boverket.se

Nya Bygdeband - så här gör du!
Se instruktionsfilm om hur du gör för att komma igång med Bygdeband! Här får du svar på vad
Bygdeband är, hur besökarna hittar bilder och annat material, samt hur du kopplar ditt material till
platser och kartan.
Klicka här för att starta filmen

Succé för arkivprojektets kurser
550 personer från cirka 280 föreningar deltog i arkivkurserna som SHF genomförde i samarbete med
de regionala föreningsarkiven. Arkivprojektet fortsätter även 2020 med ökad tonvikt på digital teknik,
både till innehåll och genomförande. SHF kommer att förbättra informationen om digitalisering av
kulturarvet och hur man kan använda Hembygdsportalen. På grund av pandemin blir det också
naturligt att hålla aktiviteter som kurser och seminarier i digital form. Det gäller bland annat
grundkursen i arkivering som kommer att erbjudas även i år. Missa inte skriften Arkivering - en
handledning för hembygdsföreningar som du kan beställa i SHF:s webbutik.
Läs mer om projektet på www.hembygd.se/arkiv

Prenumerera på nytt
nyhetsbrev om SHF:s
föryngringsarbete
Är du nyfiken SHF:s projekt om föryngring och
utveckling inom hembygdsrörelsen? Vill du ha
tips på vad föreningen kan göra för att nå fler
människor till föreningens verksamhet och
aktiviteter? Håll dig uppdaterad kring vad som
händer inom projektet ”Så blir vi yngre” genom
att prenumerera på ett helt nytt nyhetsbrev.
Läs mer om projektet och starta prenumeration
på www.hembygd.se/sa-blir-vi
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Var med och bygg bilden av
Sverige
När Landsbygdsnätverket i maj startar podden
Landet på YouTube kan du vara med och visa
upp din hembygd. Lanseringen kommer ske
genom att ljudet från poddavsnitt blandas med
filmer på landsbygder i hela Sverige. Delta
genom att skicka in en film som speglar din
landsbygd! Som tack kommer du få en
selfiepinne som hjälper dig att kunna fortsätta
ta fantastiska bilder och filmer.
Läs mer om hur du går tillväga på
www.landsbygdsnatverket.se

Läs gamla nummer av Bygd
och natur på SHF:s hemsida
Med anledning av Bygd och naturs 100årsjubileum kan du nu botanisera bland gamla
nummer av tidningen på SHF:s hemsida!
www.hembygd.se/bygdochnatur100ar

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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