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God jul

och gott nytt år!

Sverige hembygdsförbund önskar alla
hembygdsvänner en stämningsfull jul och ett bra
avslut på ett år som påverkat oss alla på olika
sätt. Pandemin har slagit hårt, vi kanske inte har
kunnat träffa våra nära och kära på samma sätt
som vanligt. Kanske har vi också förlorat någon
närstående. Vi hoppas att vi nu kan blicka fram
mot ett bättre år där vi efter vaccinationer kan
våga mötas igen. Digitala möten i all ära – de kan
aldrig fullt ut ersätta glädjen i det personliga
mötet.
Vi ses igen 2021!
/Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges
hembygdsförbund

Följ vår rapportering om pandemin

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 22 december på www.hembygd.se/covid-19

Påminnelse: Du om ännu inte
besvarat årets enkät

Många har redan besvarat årets enkät som
fokuserar på coronapandemins påverkan och
föreningens digitala arbete. I början av december
skickades årets enkät till alla medlemsföreningar.
Som vanligt ställs också frågor om evenemang,
besökare och ideell tid. Några regionala förbund
kommer ställer också egna frågor till just sina
föreningar. Ett stort tack på förhand!
Enkäten nås på www.hembygd.se/statistik >

Sök bidrag från Riksantikvarieämbetet - före 31 januari

Under perioden 1 december - 31 januari kan föreningen söka bidrag från Riksantikvarieämbetet. Bidraget
är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att bevara, använda och
utveckla kulturarvet. Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och ideella
kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden.
Läs mer om hur du ansöker och se lista över beviljade ansökningar 2020 >

Webbseminarium: Hembygdsförsäkringen - 13 januari

Passa på, än finns det några platser kvar till seminariet. Här får du veta vilket försäkringsskydd som
Hembygdsförsäkringen ger och vilka fallgropar ni bör undvika. Vi går också igenom hur kursen Säker
föreningsgård genomförs och vad föreningen egentligen tjänar på skadeförebyggande arbete. Dessutom
tar vi upp rabatter och bidrag samt kostnadsfria mallar och guider som erbjuds alla föreningar med
Hembygdsförsäkringen.
Läs mer och anmäl dig på www.hembygd.se/webbseminarium >

Webbseminarium: Smarta aktiviteter för barn och unga - 27 januari

Behöver din förening få nya smarta tips på hur man kan locka barn och unga? För det är ju så, med bra
aktiviteter för barnen och ungdomarna så har man god chans att locka hela familjen. Under seminariet
berättar historikern och pedagogen Elin Ljungqvist hur man kan skapa aktiviteter för barn och unga.
Fokus kommer att ligga på sådant som går att genomföra även om själva hembygdsgården inte är
öppen, vilket är särskilt viktigt i dessa dagar med en coronapandemi som gör att fysiska möten behöver
begränsas.
Läs mer och anmäl dig till webbseminariet på www.hembygd.se/webbseminarier >

Webbseminarium och nyhetsbrev
om projektet Så blir vi yngre

För dig som missat höstens webbseminarium om
projektet får fler chanser i början på 2021. Ett
annat sätt att hålla koll på området är att
prenumerera på projektets nyhetsbrev. På SHF:s
hemsida kan du läsa mer om projektet, se
aktuella webbseminarier och prenumerera på
nyhetsbrevet.
www.hembygd.se/sa-blir-vi

Studiematerial till vårens (digitala) studiecirklar

Trots att coronapandemin sätter gränser för vad som är möjligt kan vi faktiskt med digital teknik fortsätta
att träffas och hålla studiecirklar. Ta en titt i SHF:S digra lista med tips på studiematerial!
www.hembygd.se/studiematerial >

Filmserie om arkivering

Du har väl inte missat SHF:s nya filmer
om arkivering? Filmserien "Ta hand om
arkiven" består av tio filmerna framtagna
av Föreningsarkivet Jämtlands län och är
särskilt riktade till hembygdsföreningar.
Satsningen är en del av SHF:s
arkivprojekt som finansieras av
Riksarkivet.
Se filmerna på SHF:s Youtubekanal

Dela gärna nyhetsbrevet i dina sociala medier så att fler kan ta del av det!
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