
Seminarium om kultur och
kulturarv under konflikt
Vad händer med kultur och kulturarv under tider av
konflikt? Det är ämnet för SHF:s seminarium vid
Folk och kultur i Eskilstuna. Det årliga konventet
pågår i år 8-11 februari och SHF:s seminarium går
av stapeln under torsdagen. Du som hade tänkte
delta eller har vägarna förbi är varmt välkommen
att delta. Seminariet spelas troligtvis in.

Läs mer (programmet klart efter årsskiftet)
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God Jul !
Julstämningen sänker sig över vårt avlånga land
med gnistrande snö under fur och gran, även om
den slaskat bort på vissa håll. Många är våra
medlemsföreningars julmarknader och julfester,
och även SHF har skapat julstämning i ”storstan”.
Det gick alldeles strålande och vi fick känna på hur
det är att förbereda en publik julmarknad - en hel
del jobb minst sagt - men också glädjen i att få ta
emot besökare och berätta om vilka vi är. Många
är nyfikna på oss och på sin hembygd, helt klart! Efter fredag stänger Sveriges hembygdsförbund kansliet
på Sabbatsbergsvägen 6 i Stockholm och tar julledigt. Med nya friska tag är vi åter på plats nästa år 9
januari. Det blir ett spännande år med nya utmaningar!

God Jul och ett gott nytt 2023!

Klicka här för att se en julhälsning

SHF släpper podd - 1 februari 2023
Vad är egentligen kulturarv och varför är det
viktigt? Hur kan man se på kulturarv under krig
och konflikt och vad kommer kulturarv betyda för
framtida generationer? Det är några av
frågeställningar som Ninos Josef dyker in i
tillsammans med en rad gäster. Det första
avsnittet släpps 1 februari. Håll utkik i sociala
medier och nyhetsbrev!

Seminarium:
Kulturens- och bildningens avgörande roll för levande landsbygder
Ytterligare ett tips på seminarium vid konventet Folk och kultur i Eskilstuna. Där kommer SHF:s
generalsekreterare Jan Nordwall delta i panelen vid Studieförbundet Vuxenskolans seminarium
"Kulturens- och bildningens avgörande roll för levande landsbygder". Tid: fredag 10 februari 11.30-12.15.

www.folkochkultur.se

https://youtu.be/iPL_qbkYm74
https://folkochkultur.se/
https://folkochkultur.se/
https://filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2022/12/05/Sveriges%20hembygdsf%C3%B6rbunds%20nyhetsbrev%20december%202022.pdf
http://www.hembygd.se/
http://www.anpdm.com/form/44465B4A71474A5D4271/434450447140405C4771
https://youtu.be/iPL_qbkYm74
https://folkochkultur.se/


Strategiarbetet fortsätter
Varför ska man vara med i en hembygdsförening,
vilka frågor kommer vara viktiga för
hembygdsrörelsen i framtiden och hur lockar man
nya medlemmar? Lyssna på 5 snabba svar (inte
alla så värst snabba) från de regionala förbundens
höstmöte i Järfälla 25-26 nov. Hör också
föreningar i olika delar av landet berätta om sitt
arbete.

Läs mer och se filmerna

SHF:s yttrande till regeringen
Kulturarvets och föreningslivets många värden
för kulturella och kreativa branscher
I ett svar till regeringens betänkande "Kreativa Sverige – nationell strategi för främjande av hållbar
utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher" lyfter Sveriges hembygdsförbund betydelsen
av goda villkor för det ideella föreningslivet eftersom detta bidrar till gynnsamma förutsättningar för
uppkomsten av kulturella och kreativa företag. SHF framhåller också kulturarvets många värden när
det gäller att locka besökare och skapa attraktivitet för en bygd.

Ta del av SHF:s remissvar och yttranden

Sveriges hembygdsförbund representerade
i "Partsgemensamt Forum" från 2023
Från och 2023 är Sveriges hembygdsförbund representerade i "Partsgemensamt Forum",
regeringens dialog med det civila samhällets organisationer. Här diskuterar representanter från
regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan
förbättras. NOD, "Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället",
har ansvaret för att sammankalla och administrera forumet.

Läs mer om NOD

Riksstämma i Halland 2023
I vår blir det riksstämma i Halmstad 12-14 maj.
Stämmoförhandlingarna genomförs under lördagen
men det startar redan på fredagen och erbjuds
hembygdsresa på söndagen. Mer information om
programmet finns på hemsidan där du också
kommer att kunna anmäla dig senare i vår. Då
kommer också mer information om programmet,
boende och priser. OBS! Sista dag för att lämna
motioner är 15 mars.

www.hembygd.se/riksstamma

Enkäten om årets verksamhet
Just nu samlar vi in siffror på våra medlemsföreningars arbete under det år som snart går mot sitt
slut. I år blir det spännande att se om verksamheten återgått till det normala efter pandemin. Tidigare
idag skickades enkäten till alla föreningar. Sista datum att svara är 22 januari 2023.

Läs mer och besvara enkäten

http://www.hembygd.se/strategi
http://www.hembygd.se/strategi
http://www.hembygd.se/riksstamma
http://www.hembygd.se/remissvar
https://www.nodsverige.se/om-nod
http://www.hembygd.se/riksstamma
http://www.hembygd.se/statistik


Ansök om bidrag till
kulturarvsarbete
Senast 31 januari kan föreningen söka
Riksantikvarieämbetets årliga bidrag för
kulturarvsarbete. Arbetslivsmuseer,
hembygdsmuseer och andra ideella
kulturarvsverksamheter kan söka bidraget.
Riksantikvarieämbetet ser gärna ansökningar som
främjar delaktighet och engagemang i
kulturarvsarbetet.

Läs mer om hur ni ansöker

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!

Så kan föreningen skydda sig
i tider av skenande elpriser
Skenande elpriser sätter hela samhället på prov.
Har föreningen gjort vad som krävs för att skydda
sig mot både skyhöga elräkningar och isproppar i
vinter? Här kan du läsa mer om vilka
försäkringsvillkor som gäller och få tips på vad ni
kan göra för att påverka elkostnader och samtidigt
skydda kulturarvet. Ladda ner pdf

Tips! Webbinarium om Hembygdsförsäkringen
Boka in 26 januari kl 17.30. Det blir ett tillfälle då du får lär dig mer om vad försäkringen gäller, vilka
skyddskrav som ställs på föreningen samt vanliga fallgropar och skaderisker.

Anmäl dig redan nu

SHF:s webbinarier under våren
Efter julhelgerna kommer du att kunna ta del av SHF:s webbinarieutbud. Som vanligt kommer de att
rikta sig till alla som är medlem i en hembygdsförening, men förhoppningsvis kan vi också arrangera
tillfällen för allmänheten. Mer information kommer på hemsidan och i nyhetsbrev. Kom ihåg att du
redan nu kan se inspelade webbinarier på SHF:s hemsida. Du kan se webbinarier om att locka
besökare, upphovsrätt, föreningsutveckling, kulturmiljöer, kulturarv i krig och en hel del annat.

Håll ett öga på sidan www.hembygd.se/webbinarier

Sök bidrag från Ideell kulturallians
Ideell kulturallians genomför satsningen ”Kulturens kapillärer – Nyorientering” för projekt hos det
ideella kulturlivet. Syftet är att föreningarna ska locka tillbaka medlemmar, publik och nå dem som
ännu inte är engagerade i föreningar och kulturliv. Ansökan är öppen under februari och mars 2023.

Läs mer och anmäl dig till informationsmöte

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

https://filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2022/11/04/El%20-%20Skenande%20elpriser%20och%20frysrisk.pdf
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/
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https://filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2022/11/04/El%20-%20Skenande%20elpriser%20och%20frysrisk.pdf
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/434159447542425D467440
http://www.hembygd.se/webbinarier
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