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Lärande i fokus på Kulturarvsdagen 13 september

Söndagen 13 september är det åter dags för Kulturarvsdagen, i år med temat Kulturarv och lärande.
Men redan på fredagen kör många igång med arrangemang, för att nå ut till så många som möjligt. I
år ligger särskilt fokus på anpassning till coronapandemin, bland genom möjlighet att delta via
webben.
Ta del av Folkhälsomyndighetens underlag för riskbedömning av evenemang, möten och
sammankomster. Läs också SHF:s rekommendationer på www.hembygd.se/covid-19
Läs mer om de anmälda aktiviteterna på riksantikvarieämbetets hemsida
www.raa.se/kulturarvsdagen

SHF informerar om Covid-19

En viss lättnad på restriktionerna väntas - men fortsätt jobba digitalt!

På Sveriges Hembygdsförbunds hemsida får du aktuell föreningsinformation med anledning av
coronasmittan. Här kan medlemsföreningar läsa om hur verksamheten i föreningarna kan påverkas,
få goda råd och hitta länkar till myndigheternas rekommendationer.
Läs generalsekreterare Jan Nordwalls inlägg från 26 augusti på www.hembygd.se/covid-19

Sliperiet Gylsboda är Årets
hembygdsförening
På Hembygdsgårdens dag 2 augusti fick
Sliperiet Gylsboda motta utmärkelsen Årets
Hembygdsförening vid en prisceremoni i
Gylsboda i Skåne. Prisutdelare var Maria
Norrfalk, ordförande för Sveriges
Hembygdsförbund.

Läs juryns motivering och ta del av bilder från
prisutdelningen

Anmäl dig till SHF:s webbseminarier

I höst erbjuder riksförbundet en rad webbseminarier till sina medlemsföreningar. Först ut är
seminarium om Hembygdsportalen 9/9 och SHF:s turismprojekt 10/9. Genom att prenumerera på
SHF:s nyhetsbrev kan du ha koll ändringar och ytterligare seminarier som tillkommer under hösten.
Läs mer i seminarieprogrammet och anmäl dig på www.hembygd.se/webbseminarier

Arkeologidagen på söndag

Passa på att besök några av årets
utgrävningar och lär dig mer om historia,
föremål och arkeologernas arbete.
Arkeologidagen äger rum på ett 40-tal platser
runt om i landet. Flera arrangemang är också
helt digitala.
Se arrangemangen på www.raa.se

Uppdaterad handledning om Hembygdsportalen

Nu finns en uppdaterad version av handledningen Steg för steg för dig som arbetar med
Hembygdsportalen. Nytt är fram för allt delar som beskriver arbetet med att platskoppla innehåll för
att visa det på platssidor och karta, funktioner som tillkommit i och med integreringen av Bygdeband i
Hembygdsportalen.
Ladda ner handledningen på www.hembygd.se/hembygdsportalen

Tre hembygdsgårdar har brunnit ner under sommaren

I sommar har tre hembygdsgårdar brunnit ned, alla tre belägna i Skåne, till stor skada för
föreningarna och kulturarvet. Nu påminner Sveriges Hembygdsförbund alla medlemsföreningar om
att vara extra försiktiga och se över brandsäkerheten i byggnader samt säkerställa att föreningen är
korrekt försäkrad. Kontakta Hembygdsförsäkringen för att få tips på hur föreningen kan arbeta
brandförebyggande.
Kontakta Hembygdsförsäkringen på forsakring@hembygdsforbundet.se eller 0200-22 00 55

Hembygdsförsäkringen
Låt inte 2020 gå till spillo
– starta en studiecirkel i höst

I väntan på att coronaläget stabiliserar sig,
passa på att göra något roligt och berikande i
höst. Genomför studiecirkeln Säker
föreningsgård, antingen som distanskurs med
möten på webben eller som fysiska
coronaanpassade studieträffar.
Läs mer på www.hembygd.se/forsakring

Tagga din #hembygd på Instagram!

Skriv #hembygd till bilder som du lägger upp på Instagram. På så sätt samlas och sprids bilder på de
hembygder vi känner för, här och nu. Tänk på att begreppet rymmer många miljöer föremål och
händelser. Gärdesgårdar och gamla torp i all ära, men också parkeringsplatser, boulebanor och
kaféer kan vara viktiga miljöer i landskapet.
Se taggade bilder på Instagram

Infekterad konflikt mellan natur- och kulturvärden

Du som följt ärendet kring Järle kvarn i Örebro län känner till att Naturvårdsverket, som äger
naturreservatet och kvarnen, nu ansöker om att få riva ut delar av anläggningen. I den infekterade
konflikten mellan de som förespråkar för natur- respektive kulturvärden, menar hembygdsrörelsen att
det behövs en lösning där flera värden, intressen och verksamheter kan fungera tillsammans. Nu
ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen som kommer med besked under hösten.
Läs mer om ärendet kring Järle kvarn www.hembygd.se/jarlekvarn

Ladda ner och skriv ut informationsblad

På SHF:s hemsida kan du ladda ner och skriva ut en mängd informationsblad som du kan placera i
hembygdsgården eller hembygdsmuseet. Välj mellan 98 områden sorterade i bokstavsordning. Liar,
cd-spelare, mopeder och ångmaskiner och mycket mer. Bakom bladen står Anders Angervall, aktiv
inom svensk teknikhistoria, släkthistoria och digitalisering i olika former.
Läs mer och ladda ner informationsblad www.hembygd.se/informationsblad
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