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Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

3 Föreningsträffar genomförda

Under de två senaste veckorna har vi haft föreningsträffar i Norrtälje, Haninge och

Stockholm. Totalt kom det 39 personer från 27 föreningar vilket innebär att 98

föreningar blev utan allt trevligt nätverkande och spännande information som

delades... Men ha förtröstan, minnesanteckningar kommer att sammanställas och

skickas ut till alla föreningar. Och så hoppas vi att ännu fler vill delta i träffarna nästa

höst.

Söka pengar

Det är ju ingen hemlighet att

hembygdsföreningar behöver mer klirr i

kassan. Det hör till ovanligheten att

kommunerna ger generösa

föreningsbidrag så därför måste man

söka på annat håll för att kunna

genomföra särskilda projekt. På

riksförbundets webb finns inom kort en

väldigt bra sida med information om

olika fonder och bidrag att söka

hembygd.se

Antikkryssning 1718 februari 2019

Om allt går som vi vill kommer vi att

arrangera en Antikkryssning tillsammans

med Viking Line i början på nästa år.

Det blir en dygnskryssning med

föredrag och värderingar av experter

från ledande auktionshus. Ett tillfälle att

lära sig mer om bland annat

morgondagens antikviteter och

allmogeföremål. En perfekt julklapp! Mer

inforamtion skickas ut när allt är klart

men skriv upp datumet redan nu.

Arkivkurs med Föreningsarkiven i Stockholms län

I samarbete med Norrtälje museer kommer Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL)

att hålla en heldagskurs i hur man ordnar och vårdar sitt arkiv. Kursen hålls den 18

januari 2020 kl. 1015.30. När programmet är klart kommer en inbjudan att skickas till

alla föreningar som är medlemmar i Stockhoms lös hembygdsförbund.

Om ni har funderingar kring arkivering så är ett tips att bli medlem i FSL (otroligt

prisvärt!) och att titta på deras webb för att se aktuella kurser fslarkiv.se

Ett erbjudande från Dansmuseet!

Japan och Kina – inbjudan till exklusiv visning

Unika scenmodeller, magnifika kostymer, utsökta träsnitt samt glada, ledsna och

ilskna dockor visas på Dansmuseet. Utställningen Gastar, Generaler och Gudinnor

förlängs till den 5 januari 2020. Under hösten bjuder vi därför på en temavisning.

Följ med vår guide bland historiska föremål från Japan och Kina och känn magin av

världens äldsta teaterformer. Ni betalar endast 80 kronor/deltagare. Dansmuseet

bjuder på guidekostnaden, 2 000 kronor. Uppge kod: No

Erbjudandet gäller vardagskvällar klockan 18. Boka på 08441 76 51. Max 20

personer/bokning.

Drottninggatan 17, Stockholm. Dansmuseet.se

Ny medlem i förbundet

Vi hälsar HarmmarbySkarpnäck Hembygdsförening välkomna till Stockholms läns

hembygdsförbund och hembygdsgemenskapen. Föreningen är nystartad men har

redan en massa intressanta program och vandringar. Är du intresserad så hittas de

på Facebook under namnet HammarbySkarpnäck Hembygdsförening.

Gå en försäkringsutbildning

När föreningar råkar ut för brand, vattenskador, inbrott eller andra skador, så innebär

det inte bara att värdefullt kulturarv går förlorat. Det innebär även risk för högre

försäkringspremier för alla föreningar, eftersom premien baseras på skadestatistik för

hela gruppförsäkringen. Därför är det väldigt bra att satsa på skadeförebyggande

arbete. Gå kursen/studiecirkeln Säker föreningsgård som är både lärorik och

pedagogisk, du hittar den på sakerforeningsgard.se

Arkivens skattkammare 6 november

Förbundets Barn och ungdomsgrupp arrangerar ett seminarium där deltagarna får

lära sig hur man kan använda sig av det digitaliserade kulturarvet när man vill nå

barn och unga. Seminarieledarna går igenom olika webbplatser, man kommer även

att få prova på det praktiska arbetet själv och man får höra om projekt och

lektionsförslag. Välkomna att läsa mer om dagen och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bilden ovan kommer från Strömma hembygdsförening och föreställer pojkarnas vaktparad, Fågelbro skola1948. Ett

exempel på det digitala kulturarvet! Bilden finns på Kulturarv Stockholm.

Från dragdjur till maskiner

Mälardalens jordbruks och landskapsutveckling under 200 år

Kulturväxtgruppen buder in till ett föredrag den 15 november kl. 1516.30 med Ulf

Jansson från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Ulf kommer

att berätta om varför dagens landskap ser ut som det gör och vad som hänt med de

vidsträcka ängsmarkerna. Läs mer om föredraget och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bild från Blidö Sockens Hembygdsförening.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Postman  100 gratis utskick per månad

http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030015&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030026&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030037&TId=1
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3 Föreningsträffar genomförda

Under de två senaste veckorna har vi haft föreningsträffar i Norrtälje, Haninge och

Stockholm. Totalt kom det 39 personer från 27 föreningar vilket innebär att 98

föreningar blev utan allt trevligt nätverkande och spännande information som

delades... Men ha förtröstan, minnesanteckningar kommer att sammanställas och

skickas ut till alla föreningar. Och så hoppas vi att ännu fler vill delta i träffarna nästa

höst.

Söka pengar

Det är ju ingen hemlighet att

hembygdsföreningar behöver mer klirr i

kassan. Det hör till ovanligheten att

kommunerna ger generösa

föreningsbidrag så därför måste man

söka på annat håll för att kunna

genomföra särskilda projekt. På

riksförbundets webb finns inom kort en

väldigt bra sida med information om

olika fonder och bidrag att söka

hembygd.se

Antikkryssning 1718 februari 2019

Om allt går som vi vill kommer vi att

arrangera en Antikkryssning tillsammans

med Viking Line i början på nästa år.

Det blir en dygnskryssning med

föredrag och värderingar av experter

från ledande auktionshus. Ett tillfälle att

lära sig mer om bland annat

morgondagens antikviteter och

allmogeföremål. En perfekt julklapp! Mer

inforamtion skickas ut när allt är klart

men skriv upp datumet redan nu.

Arkivkurs med Föreningsarkiven i Stockholms län

I samarbete med Norrtälje museer kommer Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL)

att hålla en heldagskurs i hur man ordnar och vårdar sitt arkiv. Kursen hålls den 18

januari 2020 kl. 1015.30. När programmet är klart kommer en inbjudan att skickas till

alla föreningar som är medlemmar i Stockhoms lös hembygdsförbund.

Om ni har funderingar kring arkivering så är ett tips att bli medlem i FSL (otroligt

prisvärt!) och att titta på deras webb för att se aktuella kurser fslarkiv.se

Ett erbjudande från Dansmuseet!

Japan och Kina – inbjudan till exklusiv visning

Unika scenmodeller, magnifika kostymer, utsökta träsnitt samt glada, ledsna och

ilskna dockor visas på Dansmuseet. Utställningen Gastar, Generaler och Gudinnor

förlängs till den 5 januari 2020. Under hösten bjuder vi därför på en temavisning.

Följ med vår guide bland historiska föremål från Japan och Kina och känn magin av

världens äldsta teaterformer. Ni betalar endast 80 kronor/deltagare. Dansmuseet

bjuder på guidekostnaden, 2 000 kronor. Uppge kod: No

Erbjudandet gäller vardagskvällar klockan 18. Boka på 08441 76 51. Max 20

personer/bokning.

Drottninggatan 17, Stockholm. Dansmuseet.se

Ny medlem i förbundet

Vi hälsar HarmmarbySkarpnäck Hembygdsförening välkomna till Stockholms läns

hembygdsförbund och hembygdsgemenskapen. Föreningen är nystartad men har

redan en massa intressanta program och vandringar. Är du intresserad så hittas de

på Facebook under namnet HammarbySkarpnäck Hembygdsförening.

Gå en försäkringsutbildning

När föreningar råkar ut för brand, vattenskador, inbrott eller andra skador, så innebär

det inte bara att värdefullt kulturarv går förlorat. Det innebär även risk för högre

försäkringspremier för alla föreningar, eftersom premien baseras på skadestatistik för

hela gruppförsäkringen. Därför är det väldigt bra att satsa på skadeförebyggande

arbete. Gå kursen/studiecirkeln Säker föreningsgård som är både lärorik och

pedagogisk, du hittar den på sakerforeningsgard.se

Arkivens skattkammare 6 november

Förbundets Barn och ungdomsgrupp arrangerar ett seminarium där deltagarna får

lära sig hur man kan använda sig av det digitaliserade kulturarvet när man vill nå

barn och unga. Seminarieledarna går igenom olika webbplatser, man kommer även

att få prova på det praktiska arbetet själv och man får höra om projekt och

lektionsförslag. Välkomna att läsa mer om dagen och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bilden ovan kommer från Strömma hembygdsförening och föreställer pojkarnas vaktparad, Fågelbro skola1948. Ett

exempel på det digitala kulturarvet! Bilden finns på Kulturarv Stockholm.

Från dragdjur till maskiner

Mälardalens jordbruks och landskapsutveckling under 200 år

Kulturväxtgruppen buder in till ett föredrag den 15 november kl. 1516.30 med Ulf

Jansson från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Ulf kommer

att berätta om varför dagens landskap ser ut som det gör och vad som hänt med de

vidsträcka ängsmarkerna. Läs mer om föredraget och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bild från Blidö Sockens Hembygdsförening.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Postman  100 gratis utskick per månad

http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030048&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030059&TId=1
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3 Föreningsträffar genomförda

Under de två senaste veckorna har vi haft föreningsträffar i Norrtälje, Haninge och

Stockholm. Totalt kom det 39 personer från 27 föreningar vilket innebär att 98

föreningar blev utan allt trevligt nätverkande och spännande information som

delades... Men ha förtröstan, minnesanteckningar kommer att sammanställas och

skickas ut till alla föreningar. Och så hoppas vi att ännu fler vill delta i träffarna nästa

höst.

Söka pengar

Det är ju ingen hemlighet att

hembygdsföreningar behöver mer klirr i

kassan. Det hör till ovanligheten att

kommunerna ger generösa

föreningsbidrag så därför måste man

söka på annat håll för att kunna

genomföra särskilda projekt. På

riksförbundets webb finns inom kort en

väldigt bra sida med information om

olika fonder och bidrag att söka

hembygd.se

Antikkryssning 1718 februari 2019

Om allt går som vi vill kommer vi att

arrangera en Antikkryssning tillsammans

med Viking Line i början på nästa år.

Det blir en dygnskryssning med

föredrag och värderingar av experter

från ledande auktionshus. Ett tillfälle att

lära sig mer om bland annat

morgondagens antikviteter och

allmogeföremål. En perfekt julklapp! Mer

inforamtion skickas ut när allt är klart

men skriv upp datumet redan nu.

Arkivkurs med Föreningsarkiven i Stockholms län

I samarbete med Norrtälje museer kommer Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL)

att hålla en heldagskurs i hur man ordnar och vårdar sitt arkiv. Kursen hålls den 18

januari 2020 kl. 1015.30. När programmet är klart kommer en inbjudan att skickas till

alla föreningar som är medlemmar i Stockhoms lös hembygdsförbund.

Om ni har funderingar kring arkivering så är ett tips att bli medlem i FSL (otroligt

prisvärt!) och att titta på deras webb för att se aktuella kurser fslarkiv.se

Ett erbjudande från Dansmuseet!

Japan och Kina – inbjudan till exklusiv visning

Unika scenmodeller, magnifika kostymer, utsökta träsnitt samt glada, ledsna och

ilskna dockor visas på Dansmuseet. Utställningen Gastar, Generaler och Gudinnor

förlängs till den 5 januari 2020. Under hösten bjuder vi därför på en temavisning.

Följ med vår guide bland historiska föremål från Japan och Kina och känn magin av

världens äldsta teaterformer. Ni betalar endast 80 kronor/deltagare. Dansmuseet

bjuder på guidekostnaden, 2 000 kronor. Uppge kod: No

Erbjudandet gäller vardagskvällar klockan 18. Boka på 08441 76 51. Max 20

personer/bokning.

Drottninggatan 17, Stockholm. Dansmuseet.se

Ny medlem i förbundet

Vi hälsar HarmmarbySkarpnäck Hembygdsförening välkomna till Stockholms läns

hembygdsförbund och hembygdsgemenskapen. Föreningen är nystartad men har

redan en massa intressanta program och vandringar. Är du intresserad så hittas de

på Facebook under namnet HammarbySkarpnäck Hembygdsförening.

Gå en försäkringsutbildning

När föreningar råkar ut för brand, vattenskador, inbrott eller andra skador, så innebär

det inte bara att värdefullt kulturarv går förlorat. Det innebär även risk för högre

försäkringspremier för alla föreningar, eftersom premien baseras på skadestatistik för

hela gruppförsäkringen. Därför är det väldigt bra att satsa på skadeförebyggande

arbete. Gå kursen/studiecirkeln Säker föreningsgård som är både lärorik och

pedagogisk, du hittar den på sakerforeningsgard.se

Arkivens skattkammare 6 november

Förbundets Barn och ungdomsgrupp arrangerar ett seminarium där deltagarna får

lära sig hur man kan använda sig av det digitaliserade kulturarvet när man vill nå

barn och unga. Seminarieledarna går igenom olika webbplatser, man kommer även

att få prova på det praktiska arbetet själv och man får höra om projekt och

lektionsförslag. Välkomna att läsa mer om dagen och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bilden ovan kommer från Strömma hembygdsförening och föreställer pojkarnas vaktparad, Fågelbro skola1948. Ett

exempel på det digitala kulturarvet! Bilden finns på Kulturarv Stockholm.

Från dragdjur till maskiner

Mälardalens jordbruks och landskapsutveckling under 200 år

Kulturväxtgruppen buder in till ett föredrag den 15 november kl. 1516.30 med Ulf

Jansson från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Ulf kommer

att berätta om varför dagens landskap ser ut som det gör och vad som hänt med de

vidsträcka ängsmarkerna. Läs mer om föredraget och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bild från Blidö Sockens Hembygdsförening.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Postman  100 gratis utskick per månad

http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030060&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030071&TId=1
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http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030105&TId=1
http://s11108d.stats.theletter.se/?q=005817030116&TId=1
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Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

3 Föreningsträffar genomförda

Under de två senaste veckorna har vi haft föreningsträffar i Norrtälje, Haninge och

Stockholm. Totalt kom det 39 personer från 27 föreningar vilket innebär att 98

föreningar blev utan allt trevligt nätverkande och spännande information som

delades... Men ha förtröstan, minnesanteckningar kommer att sammanställas och

skickas ut till alla föreningar. Och så hoppas vi att ännu fler vill delta i träffarna nästa

höst.

Söka pengar

Det är ju ingen hemlighet att

hembygdsföreningar behöver mer klirr i

kassan. Det hör till ovanligheten att

kommunerna ger generösa

föreningsbidrag så därför måste man

söka på annat håll för att kunna

genomföra särskilda projekt. På

riksförbundets webb finns inom kort en

väldigt bra sida med information om

olika fonder och bidrag att söka

hembygd.se

Antikkryssning 1718 februari 2019

Om allt går som vi vill kommer vi att

arrangera en Antikkryssning tillsammans

med Viking Line i början på nästa år.

Det blir en dygnskryssning med

föredrag och värderingar av experter

från ledande auktionshus. Ett tillfälle att

lära sig mer om bland annat

morgondagens antikviteter och

allmogeföremål. En perfekt julklapp! Mer

inforamtion skickas ut när allt är klart

men skriv upp datumet redan nu.

Arkivkurs med Föreningsarkiven i Stockholms län

I samarbete med Norrtälje museer kommer Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL)

att hålla en heldagskurs i hur man ordnar och vårdar sitt arkiv. Kursen hålls den 18

januari 2020 kl. 1015.30. När programmet är klart kommer en inbjudan att skickas till

alla föreningar som är medlemmar i Stockhoms lös hembygdsförbund.

Om ni har funderingar kring arkivering så är ett tips att bli medlem i FSL (otroligt

prisvärt!) och att titta på deras webb för att se aktuella kurser fslarkiv.se

Ett erbjudande från Dansmuseet!

Japan och Kina – inbjudan till exklusiv visning

Unika scenmodeller, magnifika kostymer, utsökta träsnitt samt glada, ledsna och

ilskna dockor visas på Dansmuseet. Utställningen Gastar, Generaler och Gudinnor

förlängs till den 5 januari 2020. Under hösten bjuder vi därför på en temavisning.

Följ med vår guide bland historiska föremål från Japan och Kina och känn magin av

världens äldsta teaterformer. Ni betalar endast 80 kronor/deltagare. Dansmuseet

bjuder på guidekostnaden, 2 000 kronor. Uppge kod: No

Erbjudandet gäller vardagskvällar klockan 18. Boka på 08441 76 51. Max 20

personer/bokning.

Drottninggatan 17, Stockholm. Dansmuseet.se

Ny medlem i förbundet

Vi hälsar HarmmarbySkarpnäck Hembygdsförening välkomna till Stockholms läns

hembygdsförbund och hembygdsgemenskapen. Föreningen är nystartad men har

redan en massa intressanta program och vandringar. Är du intresserad så hittas de

på Facebook under namnet HammarbySkarpnäck Hembygdsförening.

Gå en försäkringsutbildning

När föreningar råkar ut för brand, vattenskador, inbrott eller andra skador, så innebär

det inte bara att värdefullt kulturarv går förlorat. Det innebär även risk för högre

försäkringspremier för alla föreningar, eftersom premien baseras på skadestatistik för

hela gruppförsäkringen. Därför är det väldigt bra att satsa på skadeförebyggande

arbete. Gå kursen/studiecirkeln Säker föreningsgård som är både lärorik och

pedagogisk, du hittar den på sakerforeningsgard.se

Arkivens skattkammare 6 november

Förbundets Barn och ungdomsgrupp arrangerar ett seminarium där deltagarna får

lära sig hur man kan använda sig av det digitaliserade kulturarvet när man vill nå

barn och unga. Seminarieledarna går igenom olika webbplatser, man kommer även

att få prova på det praktiska arbetet själv och man får höra om projekt och

lektionsförslag. Välkomna att läsa mer om dagen och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bilden ovan kommer från Strömma hembygdsförening och föreställer pojkarnas vaktparad, Fågelbro skola1948. Ett

exempel på det digitala kulturarvet! Bilden finns på Kulturarv Stockholm.

Från dragdjur till maskiner

Mälardalens jordbruks och landskapsutveckling under 200 år

Kulturväxtgruppen buder in till ett föredrag den 15 november kl. 1516.30 med Ulf

Jansson från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Ulf kommer

att berätta om varför dagens landskap ser ut som det gör och vad som hänt med de

vidsträcka ängsmarkerna. Läs mer om föredraget och hur du anmäler dig på

hembygd.se/stockholm

Bild från Blidö Sockens Hembygdsförening.

Tipsa

Vi vill naturligtvis att så många som

möjligt av våra medlemmar ska veta vad

som är på gång inom förbundet. Så

informera gärna dina föreningskollegor

om att nyhetsbrevet finns och be dem

anmäla sig till

info@stockholmshembygd.se

Skickat med Postman  100 gratis utskick per månad
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