
Medlemsenkät: Hur ser du på
framtidens hembygdsrörelse?
Nu vill vi få in medlemmarnas tankar och åsikter
för att lägga grunden till vår riktning de kommande
åren. Är du medlem i en av SHF:s 2 000
medlemsföreningar? Gå då in och besvara
enkäten via länken nedan. Ditt svar blir ett viktigt
underlag för vårt framtida arbete. Sista datum är
14/11. Dela gärna informationen vidare så att vi
får svar från riktigt många medlemmar!

Besvara enkäten här
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Digitalt seminarium:
Om kulturarv i krig
Onsdag 2 november kl. 9-12 genomför Sveriges
hembygdsförbund och Kulturarv utan gränser
Sverige ett digitalt seminarium om skydd för
kulturarv i händelse av krig. Deltar gör bland annat
Ihor Poshyvail, chef för Maidanmuseet i Kiev.
Moderator är journalisten Gunilla Kindstrand.
Seminariet är öppet för alla och sänds från
Sveriges hembygdsförbunds kansli.

Läs mer och anmäl dig här

SHF i möte med regeringens utredare om kultursamverkansmodellen
Tisdagen 25 oktober mötte SHF regeringens utredare av kultursamverkansmodellen. Under mötet
lyftes det faktum att varken hembygdsrörelsen eller övriga delar av det civila samhället omfattas av
modellen. Utan hembygdsrörelsen och andra ideella insatser för kulturarvet blir det inte så mycket
kvar av det kulturpolitiska målet om "ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas". Att
andra konsulentverksamheter inom film, konst, dans, hemslöjd med mera täcks av statsbidrag men
inte kulturarvskonsulenter är inte acceptabelt.

Läs Kulturdepartementets översyn

Nytt nummer av Bygd och natur
Nästa vecka kommer ett nytt nummer av SHF:s
medlemstidning Bygd och natur, Sveriges bästa
tidning om lokalt engagemang och kulturarv.
Numret är ett tjockt dubbelnummer med temat
Skogens träd. Klicka på bilden för att höra
tidningens redaktör Jenny Damberg berätta om
numret Du som är medlem i någon av våra
medlemsföreningar prenumererar till rabatterat
pris – bara 195 kr/år!

Starta prenumeration redan idag!

Ny Facebookgrupp om 
natur- och kulturlandskapet
Nu finns en ny Facebookgrupp för alla medlemmar som
gillar att diskutera och byta erfarenheter kring det här med
att arbeta med det gröna kulturarvet och i landskapet. Det
kan till exempel handla om skötsel av trädgårdar och
kulturlandskap, om vandringsleder, visningar och
guidningar, men också att forska om historiska trädgårdar
och landskap samt försvara dess värden.

Till gruppen där du ber om medlemskap
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Tjäna extra pengar på ställplatser
med hjälp av Acamp
Intresset för husbilar har ökat och efterfrågan på
ställplatser är stort. Det här har många av våra
medlemsföreningar uppmärksammat och tjänar nu
en extra slant på att erbjuda ställplatser. Det finns
ett antal tjänster för information och
marknadsföring. En av dessa är Acamp. Vid
uppstart får föreningen en QR-kod och skylt att
sätta upp på området så att gäster som anländer
kan genomföra och betala sin vistelse. På SHF:s
hemsida kan du läsa mer och hitta
kontaktuppgifter till Acamp för att komma igång.

Läs mer om Acamp på SHF:s hemsida

Se inspelat webbinarium om SVT:s
största satsning någonsin
Historien om Sverige är en nyproducerad drama-
dokumentärserie om Sveriges historia. 13 oktober
hölls ett välbesökt webbinarium där SVT berättade
om satsningen. SVT:s plan är att skapa en
historierörelse där bland annat föreningar kan ta
fram aktiviteter för att skapa uppmärksamhet i
samband med publiceringen nästa höst.

Se webbinariet här

Webbinarietips för alla som är medlem i en förening ansluten till SHF
 
8/11 kl. 13-15 Ta hand om arkiven med Föreningsarkivet i Jämtland
8/11 kl. 9-12 Lyft er ekonomi del 2. Arbetets museum
9/11 kl. 18-19.30 Hembygdsportalen - Så når du ut med aktiviteter på hemsidan
10/11 kl. 18-20 Ta hand om arkiven med Föreningsarkivet i Jämtland
14/11 kl. 18.30-20.30 Så blir vi yngre: Vad innebär barnkonventionen i praktiken?
15/11 kl. 13-14.30 Upphovsrätt för hembygdsföreningar TIPS! 
15/11 kl. 18.00-19.00 Det här är hembygdsportalen
16/11 kl. 9-11 Så vässar och presenterar föreningen sina erbjudanden och aktiviteter - del 2
16/11 kl. 12-13 Styrelselunch: Engagera fler medlemmar i föreningsarbetet med Erika Olsson,
Studieförbundet Vuxenskolan
17/11 kl. 15-17 Hembygdsportalen grund
22/11 kl. 10-12 Starta ett Leaderprojekt, Arbetets museum
22/11 kl. 17.30-19.00 Nätverksträff: Bland nässlor och stenhögar - vad kan en torplämning berätta?
22/11 kl. 15-16.30 Vem försvarar odlingslandskapets värden? 
23/11 kl. 15-17 Hembygdsportalen fortsättning 
24/11 kl. 18-19.30 Dokumentera platsen
30/11 kl. 14-15.30 Inspiration bild, ljud och film på Hembygdsportalen

Se hela kalendern och anmäl dig här

Kunskapsmaterial om lokal och
traditionell kunskap
16 november kl. 10-11 bjuder Sametinget in till
lanseringen av ett nytt kunskapshöjande material
som ska bidra till Sveriges genomförande av
artiklarna 8j och 10c i FN:s konvention om
biologisk mångfald (CBD). Medverkar gör även
Miljödepartementet, Naturvårdsverket och SLU
Centrum för biologisk mångfald. Mötet sker digitalt
via Zoom.

Läs mer och hitta länk till mötet

Brand drabbade förening i Gnosjö
Tisdag 18 oktober brann Töllstorps
industrimuseum i Gnosjö. Än en gång ser vi hur
kulturarv förstörs och en medlemsförening
drabbas. Se därför till att lära er mer om hur man
arbetar skadeförebyggande, inte minst när det
gäller brandrisk. Ladda ner den nya handboken i
systematiskt brandskyddsarbete. Tänk också
på att det finns rabatter att ta del av från
Hembygdsförsäkringen!

Kontakta försäkringen för att få reda på mer
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Är föreningen dubbelt försäkrad?
Visste du att Hembygdsförsäkringen numera har
ett skadedjursavqtal? Fullvärdesförsäkrade
byggnader i kategori 1 (ej kategori 2) har per
automatik saneringsavtal mot bostadsohyra,
skadedjur och insekter samt försäkring mot
husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter. Se
till att ni inte sitter på dubbla försäkringar. Kontakta
Hembygdsförsäkringens kansli om ni är osäkra:
forsakring@hembygdsforbundet.se , 
0200-22 00 55 (vardagar kl 8.30–16.00)

Klicka här för att följa oss på Facebook och dela gärna nyhetsbrevet i dina
sociala medier så att fler kan ta del av det genom att klicka på symbolerna till höger!

Konferens: Vad händer när ingen längre kan?
Den 24-25 november genomför Hemslöjden en nordisk konferens om det immateriella kulturarvet på
Nordiska museet i Stockholm. Konferensen vänder sig till personer som jobbar med slöjd som ett
immateriellt kulturarv, till exempel personer som jobbar för hemslöjdsföreningar, museitjänstemän och
hemslöjdskonsulenter. Konferensen kommer även att vara intressant för relevanta myndigheter.
Konferensen genomförs på engelska och sker i hybridform: både på plats och digitalt.

Läs mer om konferensen

Sveriges hembygdsförbund, 08-34 55 11, info@hembygdsforbundet.se, www.hembygd.se
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