
Sveriges hembygdsförbund
anordnar seminarium vid Folk och
kultur 9 februari
Sveriges hembygdsförbund anordnar seminarium
vid det kulturpolitiska konventet Folk och kultur
som går av stapeln i Eskilstuna 8-11 februari.
Seminariet har rubriken Kultur och kulturarv i
händelse av en större samhällskris. Vi utforskar
två perspektiv på kultur i konflikt: Kulturarvet å ena
sidan och den konstnärliga friheten å andra sidan.
Lokal: Torget, Munktell Science Park, Eskilstuna.
Tid: 9 februari kl 11.15-12.15. Välkommen att delta
om du är på plats i Eskilstuna 9 februari!

Läs mer om seminariet

”De obesuttnas historia”
Konferens i Linköping 25 mars
Vi kommer att belysa lokalhistorisk forskning ur de
”obesuttnas” perspektiv. Med hjälp av en rad talare
får vi samtala om människorna, källmaterialet och
metoder för tillgängliggörande. Dagen avslutas
med en spännande stadsvandring. Tid: 15 mars kl.
10.00-15.30 Plats: Föreningshuset Fontänen mitt i
Linköping. Pris: 300 kr (inkluderar mat och fika).
Konferensen är öppen för alla, oavsett om du är
medlem i en hembygdsförening eller inte!

Läs mer och anmäl dig
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Imorgon släpper vi
podcasten ”Resten är
historia”!
Med stor glädje släpper vi imorgon det första
avsnittet i SHF:s nya podcast ”Resten är historia”.
Du får höra en rad gäster som samtalar om
kulturarvet ur olika perspektiv. I första avsnittet
samtalar programledare Ninos Josef med Eric
Fugeläng som är chef på avdelningen för
kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet
men också ledamot vid Svenska Unescorådet.
Frågan är "Vad är kulturarv?”. Följ oss på
Facebook så missar du inte släppet imorgon!

SHF:s strategiarbete fortsätter
Just nu arbetar Sveriges hembygdsförbund med
att ta fram en ny strategi och riktning för de
kommande åren. Har du tankar om vad
hembygdsrörelsen gör bra och vad som borde
göras annorlunda? Hör andras reflektioner och
mejla gärna dina egna till
info@hembygdsforbundet.se

Läs om strategiarbetet
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Passa på!
Tänk kreativt och sök bidrag från
Ideell kulturallians
Ideell kulturallians genomför nu en ny omgång av
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. Bidraget går att söka
under perioden 8 februari och 15 mars. Här finns
en spännande möjlighet att få stöd för kreativa
idéer som kanske annars hamnar långt ner på
föreningens göra-lista.

Läs mer och anmäl dig till informationsmöte

Anmäl dig till vårens webbinarier!
Du som är medlem i föreningar ansluten till
Sveriges hembygdsförbund är hjärtligt välkommen
att anmäla dig till vårens webbinarier. I
programmet hittar du en uppsjö av intressanta
ämnen. Här finns webbinarier om
föreningsutveckling, film, ljud & bild, inspiration för
att locka besökare, aktiviteter på hemsidan,
Hembygdsportalen, Hembygdsförsäkringen och
en rad webbinarier om natur- och
kulturlandskapet.

Läs mer och anmäl dig

Lunchwebbinarium om nya
landskapssidor på hembygd.se
För några år tillbaka tog SHF fram programmet
”Hållbara landskap ” som beskriver vår syn på
landskapens olika värden och hur vi anser att de
bör värnas. Nu har informationen på hemsidan fått
ett lyft. Hör SHF:s kulturmiljöstrateg Helena
Rosenberg berätta om innehållet 21 feb kl 12-13.

Anmäl dig till lunchwebbinariet

Sista datum för enkäten framflyttat
Sista datum för att besvara den årliga enkäten har skjutits fram två veckor, från 20 januari till fredag 3
februari. Om du inte redan har svarat har du alltså fortfarande chansen. Vi är tacksamma för alla
svar som kommer in. De blir ett viktigt underlag när vi beskriver våra medlemsföreningars omfattande
arbete! OBS! Det fel med länken som många upplevt är nu åtgärdat.

Läs mer och besvara enkäten

Webbinarium om SHF:s
föryngringsarbete 6 feb
Ett webbinarium för alla medlemmar som vill veta
mer om SHF:s nya metod för föryngringsarbete
med det vi kallar Heimbygdametoden. Vi
presenterar SHF:s satsning på föryngring av
hembygdsrörelsen, det helt nya
handledningsmaterialet och vad SHF kommer att
erbjuda under våren.

Läs mer och anmäl dig

Tips: Arbetets museums
webbinarier
Lär dig med om hur föreningen kan söka bidrag
och hitta sätt att lyfta sin ekonomi. På Arbetets
museums hemsida hittar du en rad digitala
seminarier som vänder sig till både
arbetslivsmuseum och hembygdsföreningar.

Läs mer och anmäl dig
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Anlagd brand i Ångermanland
Fredag 9 december anlades en brand hos Ådals-
Lidens hembygdsförening i Sollefteå kommun med
fyra nedbrunna byggnader som följd. Än en gång
ser vi hur kulturarv förstörs och en
medlemsförening drabbas. Se därför till att lära er
mer om hur man arbetar skadeförebyggande,
även risken för anlagd brand kan minskas
betydligt. Ladda ner den nya handboken i
systematiskt brandskyddsarbete.

Kontakta försäkringen för att få reda på mer

"All thogether" ett evenemang av
Åhls hembygdsförening
Hör Christel Jansson vid Åhls hembygdsförening
berättar om erfarenheter från att ha deltagit i
handledd process inom Kulturarvet
som besöksmål. "Det är inte brist på idéer, snarare
att få folk att räcka till och ställa upp".

Se filmen och hör Christel berätta

Tips för att locka fler besökare
Dags att planera för vårens och sommarens aktiviteter och evenemang? Harvar föreningen på i samma
hjulspår och har slut på idéer? Har ni svårt att nå ut med informationen? På SHF:s hemsida får du tips
och goda råd.

Ta del av tipsen på SHF:s hemsida!

Riksstämma i Halland 2023
Snart öppnar anmälan till riksstämman i Halmstad
12-14 maj. Stämmoförhandlingarna kommer
genomföras under lördagen men tillställningen
öppnar redan på fredag och pågår till och med
söndagen. Sista dag för att lämna motioner är 15
mars 2023. På hemsidan kan du läsa mer om
programmet och det är också där du inom kort
hittar länk till anmälan.

www.hembygd.se/riksstamma

Kom ihåg att nominera årets bok och förening
Sista datum för de regionala hembygdsförbunden att nominera är 15 mars för Årets
hembygdsförening och 30 april för Årets hembygdsbok.

Läs mer om SHF:s utmärkelser

SVT:s storsatsning ”Historien om Sverige”
I höst sänds SVT:s nyproducerade drama-dokumentärserie om Sveriges historia. Serien som kort och
gott heter "Historien om Sverige" är SVT:s största satsning någonsin och planen är att skapa en
landsomfattande ”historierörelse” i anknytning till sändningen hösten 2023. Tanken är att bland annat
våra medlemsföreningar kan ta fram aktiviteter för att skapa uppmärksamhet i samband med
publiceringen nästa höst. Det är helt upp till föreningens om och i så fall hur man vill planera verksamhet

https://filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2023/01/06/Ahls-hembygdsforening.mp4
http://www.hembygd.se/riksstamma
http://www.hembygd.se/forsakring
http://sakerforeningsgard.se/dokument.html
http://www.hembygd.se/forsakring
https://filer.hembygd.se/shf/uploads/files/2023/01/06/Ahls-hembygdsforening.mp4
http://www.hembygd.se/shf/sa-kan-foreningen-locka-fler-besokare
http://www.hembygd.se/riksstamma
http://www.hembygd.se/utmarkelser
http://www.hembygd.se/shf/historien-om-sverige-1


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!

som knyter an till satsningen. Kanske kan ni få idéer genom att se det inspelade webbinariet som hölls 13
oktober www.hembygd.se/inspelade-webbinarier. Kanske blir det ytterligare webbinarium för våra
medlemmar när vi närmar oss hösten.

Läs mer och få tillgång till SVT:s hemsida om satningen

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