
Lokalhistorisk konferens 
10 december i Karlskrona
Vi möts i Karlskrona i Blekinge och får ta del av
berättelsen om hur Östra Blekinges
hembygdsförening har arbetat med lokalhistoria.
De får också motta utmärkelsen Årets
hembygdsbok. Tanken är att deltagarna ska få
tillfälle att dela med sig av goda idéer men också
höra vad man kan lära sig i arkiven och genom
iakttagelser i hembygdens landskap.

Läs mer och anmäl dig här
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Årets hembygdsbok 
kommer från Blekinge
Nu står det klart att Sveriges hembygdsförbunds
utmärkelse Årets hembygdsbok går till en bok från
Blekinge. Det är Östra Blekinge hembygdsförening som
prisas för boken "Östra skärgården i Blekinge - natur och
kultur under 4 000 år". Prisutdelningen går av stapeln 10
december i samband med en lokalhistorisk konferens i
Karlskrona.

Läs pressmeddelande

Debattartikel:
Glöm inte att prata om folkbildningens nytta 
– inte bara dess kostnader
”När samhällsdebatten fokuserar på hur medlen till folkbildningen ska redovisas finns det en risk för
att dess fördelar faller i glömska och att stödet urholkas”, skriver företrädare för Sveriges
hembygdsförbund, SPF Seniorerna, Bygdegårdarnas riksförbund och Förbundet Vi unga.

Läs debattartikeln

Kungligt pris till Sven Jensén
När Kungliga Gustav Adolfs Akademien delade ut
årets priser för förtjänstfulla forskningsinsatser fick
Sven Jensén motta pris för ”folkbildande insatser
för såväl lokalhistorien i Östra Göinge som de
sydsvenska ängarnas kulturhistoria”. Sven Jensén
är ordförande i Göinge Hembygdsförening och
Skånes hembygdsförbund men är också ledamot i
SHF:s styrelse. Han är vice ordförande i Göinge
slåttersällskap, har en PhD i Ekologi och har
tidigare varit lektor vid Lunds universitet.

Läs mer 

SHF efterlyser ett bredare perspektiv på demokratin
I ett yttrande till regeringens betänkande ”Demokratin – värda att värna varje dag” efterlyser Sverige
hembygdsförbund ett bredare perspektiv på demokratin. "Mot bakgrund av demokratins utmaningar i
samtiden hade det varit önskvärt att involvera fler aspekter på samhället. Inte minst har staten
möjlighet att påverka villkoren för ett fritt och oberoende föreningsliv, folkbildningen och oberoende
medier – tre områden som har grundläggande betydelse för en fungerande demokrati." Samtidigt ser
man mycket positivt på de insatser som kommittén gjort för att uppmärksamma den svenska
demokratins 100-årsjubileum.
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Julmarknad 3 december
På lördag kl. 11-15 anordnas julmarknad vid
Sveriges hembygdsförbunds kansli på
Sabbatsbergsvägen 6 i Stockholm. Du som har
möjlighet är varmt välkommen att besöka oss! Det
blir julgodis, fika, choklad, hantverk och tomte.
Efter julmarknaden kan du lyssna till kören ”POW
Gospel ” i Sabbatsbergskyrkan strax intill.

Läs mer om julmarknaden

Höstmötet diskuterade ny strategi
Under fredagen och lördagen samlades
representanter för Sveriges hembygdsförbunds
regionala förbund i ett traditionsenligt höstmöte.
Platsen var Järfälla utanför Stockholm och ämnet
var en ny strategi för de kommande åren. Vilka vill
vi vara i framtiden? Och hur ska vi arbeta att nå
dit? Nu fortsätter processen med att staka ut
vägen framåt. Tack till alla som besvarande
medlemsenkäten!

Läs mer om strategiarbetet

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

Läs mer om hur ni ansöker

Ta del av SHF:s remissvar och yttranden

Köp julkort!
Sprid julglädje genom att köpa julkort till dina
vänner och bekanta. På så sätt stödjer du
samtidigt Sveriges Hembygdsfond. Tänk på att det
just nu tar minst 7 dagar för SHF att leverera
julkorten! Senast 10 december behöver vi din
beställning.

Köp julkort

Enkäten om årets verksamhet har öppnat!
Kanske har du nyligen besvarat Medlemsenkäten tidigare i november. Stort tack för ditt svar i så
fall! Det utgör ett värdefullt underlag till vårt strategiarbete framöver. Den enkäten riktade sig till
alla våra medlemmar. Nu är det dags för den årliga enkäten som beskriver 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. Och vem vet, kanske mer än så? Tidigare idag skickades
enkäten till alla föreningar. Sista datum att svara är 22 januari 2023. 

Läs mer och besvara enkäten på www.hembygd.se/statistik
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Utvärdering av inspirationsdagar
om berättande
Var du en av de som deltog vid berättardagar som
anordnades Hässleholm, Trollhättan, Eskilstuna
och Bollnäs under hösten? Nu vill Centrum för
dramatik som arrangerade träffarna tillsammans
med Sveriges hembygdsförbund göra en
utvärdering. Kanske har din förening tankar på hur
ni skulle vilja skapa projekt kring berättande?
Kontakta då Centrum för dramatik! Du hitta
kontaktuppgifter på vår hemsida. Där finns också
länktips från en av inspirationsdagarnas ledare.

Gör utvärderingen och läs mer

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

Kontrollera hur föreningen är försäkrad!
I början av december anländer faktura och försäkringsbesked i kassörernas brevlåda. Ansvaret ligger
dock på hela styrelsen att hålla föreningen korrekt försäkrad. Låt försäkring och underhåll vara en
stående punkt på styrelsemötets agenda. Och granska uppgifterna över vad ni har försäkrat kritiskt.
Saknas något? Är ni över- eller underförsäkrade? Ring Hembygdsförsäkringen för guidning. Granska
först, betala sen.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter till Hembygdsförsäkringen

Samarbete med Örebro länsmuseum om samlingsförvaltning
Nu vill Sveriges hembygdsförbund kunna erbjuda sina medlemsföreningar en vägledning i arbetet
med samlingarna och till detta tar man hjälp av Örebro läns museum. "Vi är så stola över att få det
här uppdraget. Örebro läns museum har redan idag en nära relation med det regionala
hembygdsförbundet, därför känns det extra roligt att kunna fördjupa och vidga vår samverkan till att
bli rikstäckande", säger Birgitta Johansen, chef på Örebro läns museum. Mer information om det här
kommer från Sveriges hembygdsförbund så småningom.

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