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Tillsammans för  

Framtidens hembygd 
Inspirationsdag den 4 februari 2023 

Säfstaholms slott i Vingåker kl 11-16 
 

 

Hur kan den sörmländska hembygdsrörelsen arbeta med Natur- och 
miljöfrågor? Vi får inspiration av personer som arbetat med frågorna med 
framgång, personer som är bra på att skapa samarbeten med föreningslivet 
och lämnar plats för gruppsamtal för att bolla idéer och utveckla tankar. 
 
Målet denna dag är att se möjligheter med nya samarbeten och arbetssätt 
och gärna att hitta nya kamrater att utvecklas tillsammans med.  
 
Olivia Linderoth, Sveriges hembygdsförbund och Jennie Fornedal, 
Sörmlands hembygdsförbund medverkar och berättar om 
utvecklingsarbetet på regional och nationell nivå. 
   Anmälan senast den 24 januari. Max 30 deltagare.  
Deltagaravgift: 175:- inkluderar dagens förtäring och faktureras i efterskott. 
Glöm inte att berätta om dina eventuella kostönskemål i anmälan.  
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Säfstaholms slott. Foto Oskar Linderoth, Sörmlands museums samlingar 
 
Denna dag blir ett spännande tillfälle att samlas, inspireras och 
tillsammans undersöka möjligheterna som finns inom detta omfattande 
område. Det handlar om framtiden, men vi tar hembygdens historia till 
hjälp för att bygga en bro mellan dåtid via nutid mot framtiden, så som 
det faktiskt står i hembygdsrörelsens vision.  
 
Hur kan hembygdsföreningarna bli en viktig aktör i arbetet på lokal nivå 
och hur kan initiativ tas till samverkan med andra?  
 
Tänk på att detta är ett bra sätt för hembygdsrörelsen att 
hålla sig relevant i sin samtid och det engagerar väldigt 
många människor. Om detta inte intresserar just dig, 
skicka det vidare i föreningen. Kanske kan det locka någon 
att börja aktivera sig.  
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