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Till medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund Lund 20 augusti 2020 

 

Inbjudan till kretsmöten 

 

Härmed bjuder Skånes hembygdsförbund (SH), tillsammans med åtta värdföreningar, in 

till höstens kretsmöten. Med anledning av Covid 19 måste mötena hållas digitalt. För att 

delta behövs en dator med kamera och mikrofon samt stabilt internet. Varje deltagare 

sitter med fördel vid egen dator. Den som känner sig osäker kan i förväg testa 

mötestekniken tillsammans med förbundets personal. Kontakta i sådana fall Maria 

Casagrande, kontaktuppgifter nedan. 

 

Kretsmötena syftar till utbyte av information, idéer och erfarenheter mellan 

medlemsföreningar. Till mötena är styrelseledamöter samt andra aktiva medlemmar i 

respektive förening välkomna. Det är en fördel om ni kommer flera stycken. Ni är 

välkomna att delta på vilket möte ni önskar, oavsett kretstillhörighet. 

 

Samtliga möten inleds sedvanligt med att värdföreningen presenterar sin verksamhet, 

berättar om något aktuellt projekt eller visar sina miljöer (mycket går att göra med 

digital teknik). Under mötet blir det en paus så att ni kan sträcka på benen och hämta 

kaffe. På mötena deltar, förutom föreningsmedlemmar, också hembygdskonsulent och 

representanter från SHs styrelse samt valberedning. 
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På agendan: 

 Frågor från mötesdeltagarna 

 Corona-krisens effekter på föreningarnas verksamheter.  

Reflektioner utifrån sammanställning av enkätsvar. Se bilaga. 

 Bränder i hembygdsrörelsen. Diskussion. 

 Samverkan kring lokaler med studieförbund. 

Förfrågan från Studieförbundet Vuxenskolan. 

 Besöksmålsfolder 2021. Uppföljning av intresse. 

 Årets industriminne och Skånes naturvårdspris. Nomineringar. 

 Digital årsbok 2021. Diskussion. Se bilaga. 

 

Att tänka på inför mötet: 

 Fundera över om det finns frågor som ni vill diskutera med andra föreningar eller 

Skånes hembygdsförbund. Vi sätter gemensamt agendan för varje möte på plats.  

 Läs gärna våra tips kring deltagande i digitala möten. Se bilaga. 

 

 

Var, när och anmälan: 

En tabell över samtliga möten finns på följande sida. Anmälan sker till den 

hembygdskonsulent som håller i mötet, senast angivet datum. Observera att vi 

behöver e-postadress till samtliga deltagare. Efter anmälningstidens slut skickas en länk 

till ”mötesrummet” ut.  
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Krets Tid Värdförening Hembygdskonsulent Anmäl senast 

1 Måndag den 12 oktober 

kl. 18.30 – 21  

Värsjö byalag Maria Casagrande 5 oktober 

2 Måndag den 21 september 

kl. 18 – 20.30  

Västra Torups hembygdsförening Maria Casagrande 14 september 

3 Onsdag den 23 september  

kl. 18 – 20.30 

Norra Strö hembygdsförening Maria Casagrande 16 september 

4 Måndag den 28 september 

kl. 18 – 20.30 

S:ta Annas Gille i Åhus Pia Sander 21 september 

5 Tisdag den 29 september 

kl. 18 – 20.30 

Albo härads hembygdsförening Maria Casagrande 22 september 

6 Torsdag den 22 oktober 

kl. 18 – 20.30 

Södra Ringsjöortens bygdeförening Pia Sander 15 oktober 

7-8 Onsdag den 7 oktober 

kl. 18 – 20.30 

Gärdslövs byalag Pia Sander 30 september 

9 Måndag den 19 oktober 

kl. 18 – 20.30  

Fleninge hembygdsförening Pia Sander 12 oktober 



 
 

 

Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund | 046-158071| Org.nr: 845000-3200 

E-post: maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se | www.hembygd.se/skane 

 

 

 

Varmt välkomna! 

Skånes hembygdsförbunds kansli  

Pia Sander, 046 – 15 80 73, pia.sander@skaneshembygdsforbund.se  

Maria Casagrande, 046 – 15 80 71, maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se  

 

Värdföreningarna 

Anders Olandersson, Värsjö byalag 

Bert Kjellgren, Västra Torups hembygdsförening 

Britt-Louise Håkanson, Norra Strö hembygdsförening 

Göran Ragnarsson, Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille i Åhus 

Clas Johnsson, Albo härads hembygdsförening 

Gull Rydström, Södra Ringsjöortens bygdeförening 

Lars-Erik Olsson, Gärdslövs byalag 

Tomas Nilsson, Fleninge hembygdsförening 
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