
Hembygdsrörelsen
Välkommen till 

Hembygdsrörelsen vårdar och levandegör  
kulturarvet och gör det tillgängligt för  
många. Med över 2 000 föreningar och  

400 000 medlemmar finns vi över hela landet,  
från högt upp i norr till långt ner i söder.

Allt vi gör bygger på ideella krafter och  
engagerade medlemmars intresse,  

lust och nyfikenhet.

Du hittar förening och upplevelser på  
www.hembygd.se

Vår vision:

En levande  
hembygd  

öppen för alla

Det här gör vi
Det som driver hembygdsrörelsens föreningar är  
ett brinnande intresse för det lokala kulturarvet.  
Det vi gör engagerar såväl de egna medlemmarna  
som besökare från både när och fjärran. 

Många föreningar vårdar och levandegör olika typer  
av kulturarv, inte minst gamla hembygdsgårdar. De 
utgör i sig ett värdefullt kulturarv men fungerar också 
som viktiga mötesplatser. Här finns ofta samlingar, 
vissa i form av hembygdsmuseum där man får ta del 
av äldre tiders föremål och berättelser. 

För den som vill forska i bygdens historia kan 
många föreningar erbjuda en djupdykning bland 
fotosamlingar och arkivdokument. Föreningarna 
besitter kunskap om äldre tiders hantverk, 
kulturväxter, byggnadsvård, men också immateriellt 
kulturarv i form av musik, berättelse och traditioner.

Kulturarvet finns också ute i landskapet. Föreningar 
håller hagmarker och ängar öppna och tillgängliga 
för besök. Kulturminnen och leder märks upp och 
levandegörs genom skyltning och guidade turer.

Vi värnar de historiska perspektiven men också  
om det som händer här och nu. Därför är många 
föreningar med och värnar kulturarvet vid olika  
typer av samhällsförändringar.

För den som söker genuina upplevelser finns mycket 
att ta del av. Många förknippar oss med midsommar 
– men vi erbjuder mer än så. Här finns utställningar, 
guidade vandringar, föredrag, prova på-dagar, spelmans- 
stämmor och hantverkskurser. Och mycket mer!

På vår hemsida hittar du föreningar och upplevelser: 
www.hembygd.se Hembygdsrörelsen
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i hela landet!
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