
nyhetsbrev november 2019
Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nominera din förening till Årets hembygdsförening

Sveriges hembygdsförbund har beslutat att inriktningen på nästa års pris för Årets

hembygdsförening ska gå till en förening som i närtid arbetar aktivt med att försöka

påverka samhällsutvecklingen genom att lyfta kunskapen kring natur och

kulturlandskapet lokalt.

Det kan vara en förening som sprider kunskap om hur natur och kulturlandskapet

formats och utvecklats över tid, ett förtydligande av dagens landskap och dess

historia. Det kan också vara en förening som arbetar aktivt med att påverka

samhällsplanering genom att uppträda som remissinstans eller tar initiativ för att

väcka lokal opinion i frågor som har påverkan på landskapet, till exempel

nybyggnation av bostäder och industrier eller infrastruktur som vägar och

vindkraftparker.

Det är de regionala förbunden som nominerar från respektive region och eftersom

det finns många föreningar i Stockholms län som arbetar med dessa frågor hoppas vi

på att få in flera nomineringar. Sista dag att skicka in nomineringen är den 10 februari

2020.

Utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn på kontaktperson i

föreningen. Förslag mejlas till info@stockholms hembygd.se. Prissumman är 10 000

kr.

Bilden ovan föreställer Ulla Tagesson och Anders Eriksson som bär dräkt från Sjuhundra socken. Fotografiet är

taget i Societetsparken i Norrtälje av Elisabeth Boogh och hittas på kulturarvstockholm.se

Folkdräkt

På förbundet får vi ofta frågor om vad man ska göra med en folkdräkt man inte längre

kan eller vill ha kvar. Det brukar vara svårt att hitta någon som vill ta över och axla det

textila kulturarvet men nu finns en webbsida folkdraktsmarknad.se som är en sida för

dig som vill sälja, köpa eller byta folkdräkt. Här finner du också litteratur och annan

information inom folkdräktens område.

Någon som känner igen motivet på tavlan?

Den här tavlan är målad av dalmasen Hed Olof Olsson 1892, ett par år innan han

började vandra runt som ”gåramålare”, med början i Gästrikland. Men 1892 var han

skriven med sin familj i Stockholm och arbetade troligen som vanlig målare. Den här

tavlan kan vara en beställning i samband med ett sådant uppdrag.

Tyvärr vet vi inte var denna målning är gjord. Jag har utforskat inte bara Hed Olofs

målningar runt om i landet utan även hans levnad. Platsen för denna tidiga målning

kan tillföra värdefull kunskap. Om det är så att Hed Olof även dekorerade invändigt i

byggnaden blir det ännu intressantare.

När du tittar på bilden, observera vattnet som skymtar bakom huset! Om du tror dig

veta vilken plats och byggnad det är, blir jag mycket glad om du hör av dig.

Jonas Hasselrot

08550 182 40

Gå en lieslåtterkurs i sommar!

Företaget Djurgårdens Ekolyx kommer

att hålla två lieslåtterkurser på

Djurgården i sommar, 27 juni en

halvdags och den 8 augusti en heldags

Medlemmar i en hembygdsföreningen

får 15 % rabatt!

Dokumentation från Landskapskonferensen i Nora

Kunde du inte åka till Landskapskonferensen i Nora? Ingen panik för nu kan du ta del

av filmer, bilder och presentationer från konferensen som hölls 1112 oktober, med

temat Förändringar av vattenlandskap. Du kan se film från den första dagens

stadsvandring och exkursion till Järle kvarn, samt den andra dagens föredrag och

diskussioner.

Till dokumentationen

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte är den 25 mars 2020! Inbjudan

kommer senare men skriv upp datumet redan nu. Vi kommer att vara på samma ställe

som förra året, Immanuelskyrkan på Kungstensgatan 17 i Stockholm.

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. En inbjudan har skickats till alla föreningar som är

medlemmar i Stockhoms läns hembygdsförbund. Har du inte fått den kolla på vår

webb och aktivitetskalendern.

Ny stadsantikvarie och chef för stadsmuseiavdelningen 

Under hösten har Fredrik Linder tillträtt som ny chef för stadsmuseet. han kommer

från ett arbete på Kulturdepartementet där han bland annat arbetat med frågor om

museer, kulturmiljö och arkitektur. Stockholms läns hembygdsförbund har träffat

Fredrik för att tala om Stockholms hembygdsrörelse och hur vi kan samarbeta. Har ni

inte besökt nyrenoverade Stadsmuseet ännu, gör det, det är en pärla!

Hembygdsrörelsens enkät 2019

Snart kommer Sveriges Hembygdsförbund att skicka ut den årliga enkäten till alla

föreningar och vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att fylla i den! Som vanligt

kommer enkäten att innehålla gemensamma frågor kring evenemang, besökare och

ideell tid. Den extra frågan, eller snarare frågorna, kommer i år att handla om

fördelningen mellan kvinnor och män i föreningens styrelse, samt huruvida

ordföranden är kvinna eller man. Resultatet kommer utgöra ett av fler möjliga mått på

hur jämställda vi är inom hembygdsrörelsen. Det kommer också frågor om antalet

aktiviteter särskilt riktade till barn och unga under 25 år, samt hur många som deltog

vid dessa aktiviteter. Här handlar det om uppskattningar. Från Stockholms läns

hembygdsförbund skickar vi med frågor som rör föreningarnas tillgång till byggnader

och lokaler, både egna och hyrda, hur kostnaderna för dess ser ut och vilka

vårdbehov man ser.

En levande hembygd öppen för alla

Det är hembygdsrörelsens vision och den ledstjärna som vi strävar mot. Den uttrycker

vad vi vill uppnå på längre sikt, men sätter också ord på viktiga värden i vardagen. Vi

vill att människors hembygder ska leva och tror därför att kunskap om platsen,

delaktighet och gemenskap är helt avgörande. Ingen ska lämnas utanför, utan alla är

välkomna. Det är vår vision.

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

Sent with Paloma  100 free mailings per month
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Nominera din förening till Årets hembygdsförening

Sveriges hembygdsförbund har beslutat att inriktningen på nästa års pris för Årets

hembygdsförening ska gå till en förening som i närtid arbetar aktivt med att försöka

påverka samhällsutvecklingen genom att lyfta kunskapen kring natur och

kulturlandskapet lokalt.

Det kan vara en förening som sprider kunskap om hur natur och kulturlandskapet

formats och utvecklats över tid, ett förtydligande av dagens landskap och dess

historia. Det kan också vara en förening som arbetar aktivt med att påverka

samhällsplanering genom att uppträda som remissinstans eller tar initiativ för att

väcka lokal opinion i frågor som har påverkan på landskapet, till exempel

nybyggnation av bostäder och industrier eller infrastruktur som vägar och

vindkraftparker.

Det är de regionala förbunden som nominerar från respektive region och eftersom

det finns många föreningar i Stockholms län som arbetar med dessa frågor hoppas vi

på att få in flera nomineringar. Sista dag att skicka in nomineringen är den 10 februari

2020.

Utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn på kontaktperson i

föreningen. Förslag mejlas till info@stockholms hembygd.se. Prissumman är 10 000

kr.

Bilden ovan föreställer Ulla Tagesson och Anders Eriksson som bär dräkt från Sjuhundra socken. Fotografiet är

taget i Societetsparken i Norrtälje av Elisabeth Boogh och hittas på kulturarvstockholm.se

Folkdräkt

På förbundet får vi ofta frågor om vad man ska göra med en folkdräkt man inte längre

kan eller vill ha kvar. Det brukar vara svårt att hitta någon som vill ta över och axla det

textila kulturarvet men nu finns en webbsida folkdraktsmarknad.se som är en sida för

dig som vill sälja, köpa eller byta folkdräkt. Här finner du också litteratur och annan

information inom folkdräktens område.

Någon som känner igen motivet på tavlan?

Den här tavlan är målad av dalmasen Hed Olof Olsson 1892, ett par år innan han

började vandra runt som ”gåramålare”, med början i Gästrikland. Men 1892 var han

skriven med sin familj i Stockholm och arbetade troligen som vanlig målare. Den här

tavlan kan vara en beställning i samband med ett sådant uppdrag.

Tyvärr vet vi inte var denna målning är gjord. Jag har utforskat inte bara Hed Olofs

målningar runt om i landet utan även hans levnad. Platsen för denna tidiga målning

kan tillföra värdefull kunskap. Om det är så att Hed Olof även dekorerade invändigt i

byggnaden blir det ännu intressantare.

När du tittar på bilden, observera vattnet som skymtar bakom huset! Om du tror dig

veta vilken plats och byggnad det är, blir jag mycket glad om du hör av dig.

Jonas Hasselrot

08550 182 40

Gå en lieslåtterkurs i sommar!

Företaget Djurgårdens Ekolyx kommer

att hålla två lieslåtterkurser på

Djurgården i sommar, 27 juni en

halvdags och den 8 augusti en heldags

Medlemmar i en hembygdsföreningen

får 15 % rabatt!

Dokumentation från Landskapskonferensen i Nora

Kunde du inte åka till Landskapskonferensen i Nora? Ingen panik för nu kan du ta del

av filmer, bilder och presentationer från konferensen som hölls 1112 oktober, med

temat Förändringar av vattenlandskap. Du kan se film från den första dagens

stadsvandring och exkursion till Järle kvarn, samt den andra dagens föredrag och

diskussioner.

Till dokumentationen

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte är den 25 mars 2020! Inbjudan

kommer senare men skriv upp datumet redan nu. Vi kommer att vara på samma ställe

som förra året, Immanuelskyrkan på Kungstensgatan 17 i Stockholm.

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. En inbjudan har skickats till alla föreningar som är

medlemmar i Stockhoms läns hembygdsförbund. Har du inte fått den kolla på vår

webb och aktivitetskalendern.

Ny stadsantikvarie och chef för stadsmuseiavdelningen 

Under hösten har Fredrik Linder tillträtt som ny chef för stadsmuseet. han kommer

från ett arbete på Kulturdepartementet där han bland annat arbetat med frågor om

museer, kulturmiljö och arkitektur. Stockholms läns hembygdsförbund har träffat

Fredrik för att tala om Stockholms hembygdsrörelse och hur vi kan samarbeta. Har ni

inte besökt nyrenoverade Stadsmuseet ännu, gör det, det är en pärla!

Hembygdsrörelsens enkät 2019

Snart kommer Sveriges Hembygdsförbund att skicka ut den årliga enkäten till alla

föreningar och vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att fylla i den! Som vanligt

kommer enkäten att innehålla gemensamma frågor kring evenemang, besökare och

ideell tid. Den extra frågan, eller snarare frågorna, kommer i år att handla om

fördelningen mellan kvinnor och män i föreningens styrelse, samt huruvida

ordföranden är kvinna eller man. Resultatet kommer utgöra ett av fler möjliga mått på

hur jämställda vi är inom hembygdsrörelsen. Det kommer också frågor om antalet

aktiviteter särskilt riktade till barn och unga under 25 år, samt hur många som deltog

vid dessa aktiviteter. Här handlar det om uppskattningar. Från Stockholms läns

hembygdsförbund skickar vi med frågor som rör föreningarnas tillgång till byggnader

och lokaler, både egna och hyrda, hur kostnaderna för dess ser ut och vilka

vårdbehov man ser.

En levande hembygd öppen för alla

Det är hembygdsrörelsens vision och den ledstjärna som vi strävar mot. Den uttrycker

vad vi vill uppnå på längre sikt, men sätter också ord på viktiga värden i vardagen. Vi

vill att människors hembygder ska leva och tror därför att kunskap om platsen,

delaktighet och gemenskap är helt avgörande. Ingen ska lämnas utanför, utan alla är

välkomna. Det är vår vision.

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

Sent with Paloma  100 free mailings per month
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Nominera din förening till Årets hembygdsförening

Sveriges hembygdsförbund har beslutat att inriktningen på nästa års pris för Årets

hembygdsförening ska gå till en förening som i närtid arbetar aktivt med att försöka

påverka samhällsutvecklingen genom att lyfta kunskapen kring natur och

kulturlandskapet lokalt.

Det kan vara en förening som sprider kunskap om hur natur och kulturlandskapet

formats och utvecklats över tid, ett förtydligande av dagens landskap och dess

historia. Det kan också vara en förening som arbetar aktivt med att påverka

samhällsplanering genom att uppträda som remissinstans eller tar initiativ för att

väcka lokal opinion i frågor som har påverkan på landskapet, till exempel

nybyggnation av bostäder och industrier eller infrastruktur som vägar och

vindkraftparker.

Det är de regionala förbunden som nominerar från respektive region och eftersom

det finns många föreningar i Stockholms län som arbetar med dessa frågor hoppas vi

på att få in flera nomineringar. Sista dag att skicka in nomineringen är den 10 februari

2020.

Utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn på kontaktperson i

föreningen. Förslag mejlas till info@stockholms hembygd.se. Prissumman är 10 000

kr.

Bilden ovan föreställer Ulla Tagesson och Anders Eriksson som bär dräkt från Sjuhundra socken. Fotografiet är

taget i Societetsparken i Norrtälje av Elisabeth Boogh och hittas på kulturarvstockholm.se

Folkdräkt

På förbundet får vi ofta frågor om vad man ska göra med en folkdräkt man inte längre

kan eller vill ha kvar. Det brukar vara svårt att hitta någon som vill ta över och axla det

textila kulturarvet men nu finns en webbsida folkdraktsmarknad.se som är en sida för

dig som vill sälja, köpa eller byta folkdräkt. Här finner du också litteratur och annan

information inom folkdräktens område.

Någon som känner igen motivet på tavlan?

Den här tavlan är målad av dalmasen Hed Olof Olsson 1892, ett par år innan han

började vandra runt som ”gåramålare”, med början i Gästrikland. Men 1892 var han

skriven med sin familj i Stockholm och arbetade troligen som vanlig målare. Den här

tavlan kan vara en beställning i samband med ett sådant uppdrag.

Tyvärr vet vi inte var denna målning är gjord. Jag har utforskat inte bara Hed Olofs

målningar runt om i landet utan även hans levnad. Platsen för denna tidiga målning

kan tillföra värdefull kunskap. Om det är så att Hed Olof även dekorerade invändigt i

byggnaden blir det ännu intressantare.

När du tittar på bilden, observera vattnet som skymtar bakom huset! Om du tror dig

veta vilken plats och byggnad det är, blir jag mycket glad om du hör av dig.

Jonas Hasselrot

08550 182 40

Gå en lieslåtterkurs i sommar!

Företaget Djurgårdens Ekolyx kommer

att hålla två lieslåtterkurser på

Djurgården i sommar, 27 juni en

halvdags och den 8 augusti en heldags

Medlemmar i en hembygdsföreningen

får 15 % rabatt!

Dokumentation från Landskapskonferensen i Nora

Kunde du inte åka till Landskapskonferensen i Nora? Ingen panik för nu kan du ta del

av filmer, bilder och presentationer från konferensen som hölls 1112 oktober, med

temat Förändringar av vattenlandskap. Du kan se film från den första dagens

stadsvandring och exkursion till Järle kvarn, samt den andra dagens föredrag och

diskussioner.

Till dokumentationen

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte är den 25 mars 2020! Inbjudan

kommer senare men skriv upp datumet redan nu. Vi kommer att vara på samma ställe

som förra året, Immanuelskyrkan på Kungstensgatan 17 i Stockholm.

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. En inbjudan har skickats till alla föreningar som är

medlemmar i Stockhoms läns hembygdsförbund. Har du inte fått den kolla på vår

webb och aktivitetskalendern.

Ny stadsantikvarie och chef för stadsmuseiavdelningen 

Under hösten har Fredrik Linder tillträtt som ny chef för stadsmuseet. han kommer

från ett arbete på Kulturdepartementet där han bland annat arbetat med frågor om

museer, kulturmiljö och arkitektur. Stockholms läns hembygdsförbund har träffat

Fredrik för att tala om Stockholms hembygdsrörelse och hur vi kan samarbeta. Har ni

inte besökt nyrenoverade Stadsmuseet ännu, gör det, det är en pärla!

Hembygdsrörelsens enkät 2019

Snart kommer Sveriges Hembygdsförbund att skicka ut den årliga enkäten till alla

föreningar och vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att fylla i den! Som vanligt

kommer enkäten att innehålla gemensamma frågor kring evenemang, besökare och

ideell tid. Den extra frågan, eller snarare frågorna, kommer i år att handla om

fördelningen mellan kvinnor och män i föreningens styrelse, samt huruvida

ordföranden är kvinna eller man. Resultatet kommer utgöra ett av fler möjliga mått på

hur jämställda vi är inom hembygdsrörelsen. Det kommer också frågor om antalet

aktiviteter särskilt riktade till barn och unga under 25 år, samt hur många som deltog

vid dessa aktiviteter. Här handlar det om uppskattningar. Från Stockholms läns

hembygdsförbund skickar vi med frågor som rör föreningarnas tillgång till byggnader

och lokaler, både egna och hyrda, hur kostnaderna för dess ser ut och vilka

vårdbehov man ser.

En levande hembygd öppen för alla

Det är hembygdsrörelsens vision och den ledstjärna som vi strävar mot. Den uttrycker

vad vi vill uppnå på längre sikt, men sätter också ord på viktiga värden i vardagen. Vi

vill att människors hembygder ska leva och tror därför att kunskap om platsen,

delaktighet och gemenskap är helt avgörande. Ingen ska lämnas utanför, utan alla är

välkomna. Det är vår vision.

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
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nyhetsbrev november 2019
Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nominera din förening till Årets hembygdsförening

Sveriges hembygdsförbund har beslutat att inriktningen på nästa års pris för Årets

hembygdsförening ska gå till en förening som i närtid arbetar aktivt med att försöka

påverka samhällsutvecklingen genom att lyfta kunskapen kring natur och

kulturlandskapet lokalt.

Det kan vara en förening som sprider kunskap om hur natur och kulturlandskapet

formats och utvecklats över tid, ett förtydligande av dagens landskap och dess

historia. Det kan också vara en förening som arbetar aktivt med att påverka

samhällsplanering genom att uppträda som remissinstans eller tar initiativ för att

väcka lokal opinion i frågor som har påverkan på landskapet, till exempel

nybyggnation av bostäder och industrier eller infrastruktur som vägar och

vindkraftparker.

Det är de regionala förbunden som nominerar från respektive region och eftersom

det finns många föreningar i Stockholms län som arbetar med dessa frågor hoppas vi

på att få in flera nomineringar. Sista dag att skicka in nomineringen är den 10 februari

2020.

Utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn på kontaktperson i

föreningen. Förslag mejlas till info@stockholms hembygd.se. Prissumman är 10 000

kr.

Bilden ovan föreställer Ulla Tagesson och Anders Eriksson som bär dräkt från Sjuhundra socken. Fotografiet är

taget i Societetsparken i Norrtälje av Elisabeth Boogh och hittas på kulturarvstockholm.se

Folkdräkt

På förbundet får vi ofta frågor om vad man ska göra med en folkdräkt man inte längre

kan eller vill ha kvar. Det brukar vara svårt att hitta någon som vill ta över och axla det

textila kulturarvet men nu finns en webbsida folkdraktsmarknad.se som är en sida för

dig som vill sälja, köpa eller byta folkdräkt. Här finner du också litteratur och annan

information inom folkdräktens område.

Någon som känner igen motivet på tavlan?

Den här tavlan är målad av dalmasen Hed Olof Olsson 1892, ett par år innan han

började vandra runt som ”gåramålare”, med början i Gästrikland. Men 1892 var han

skriven med sin familj i Stockholm och arbetade troligen som vanlig målare. Den här

tavlan kan vara en beställning i samband med ett sådant uppdrag.

Tyvärr vet vi inte var denna målning är gjord. Jag har utforskat inte bara Hed Olofs

målningar runt om i landet utan även hans levnad. Platsen för denna tidiga målning

kan tillföra värdefull kunskap. Om det är så att Hed Olof även dekorerade invändigt i

byggnaden blir det ännu intressantare.

När du tittar på bilden, observera vattnet som skymtar bakom huset! Om du tror dig

veta vilken plats och byggnad det är, blir jag mycket glad om du hör av dig.

Jonas Hasselrot

08550 182 40

Gå en lieslåtterkurs i sommar!

Företaget Djurgårdens Ekolyx kommer

att hålla två lieslåtterkurser på

Djurgården i sommar, 27 juni en

halvdags och den 8 augusti en heldags

Medlemmar i en hembygdsföreningen

får 15 % rabatt!

Dokumentation från Landskapskonferensen i Nora

Kunde du inte åka till Landskapskonferensen i Nora? Ingen panik för nu kan du ta del

av filmer, bilder och presentationer från konferensen som hölls 1112 oktober, med

temat Förändringar av vattenlandskap. Du kan se film från den första dagens

stadsvandring och exkursion till Järle kvarn, samt den andra dagens föredrag och

diskussioner.

Till dokumentationen

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte är den 25 mars 2020! Inbjudan

kommer senare men skriv upp datumet redan nu. Vi kommer att vara på samma ställe

som förra året, Immanuelskyrkan på Kungstensgatan 17 i Stockholm.

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. En inbjudan har skickats till alla föreningar som är

medlemmar i Stockhoms läns hembygdsförbund. Har du inte fått den kolla på vår

webb och aktivitetskalendern.

Ny stadsantikvarie och chef för stadsmuseiavdelningen 

Under hösten har Fredrik Linder tillträtt som ny chef för stadsmuseet. han kommer

från ett arbete på Kulturdepartementet där han bland annat arbetat med frågor om

museer, kulturmiljö och arkitektur. Stockholms läns hembygdsförbund har träffat

Fredrik för att tala om Stockholms hembygdsrörelse och hur vi kan samarbeta. Har ni

inte besökt nyrenoverade Stadsmuseet ännu, gör det, det är en pärla!

Hembygdsrörelsens enkät 2019

Snart kommer Sveriges Hembygdsförbund att skicka ut den årliga enkäten till alla

föreningar och vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att fylla i den! Som vanligt

kommer enkäten att innehålla gemensamma frågor kring evenemang, besökare och

ideell tid. Den extra frågan, eller snarare frågorna, kommer i år att handla om

fördelningen mellan kvinnor och män i föreningens styrelse, samt huruvida

ordföranden är kvinna eller man. Resultatet kommer utgöra ett av fler möjliga mått på

hur jämställda vi är inom hembygdsrörelsen. Det kommer också frågor om antalet

aktiviteter särskilt riktade till barn och unga under 25 år, samt hur många som deltog

vid dessa aktiviteter. Här handlar det om uppskattningar. Från Stockholms läns

hembygdsförbund skickar vi med frågor som rör föreningarnas tillgång till byggnader

och lokaler, både egna och hyrda, hur kostnaderna för dess ser ut och vilka

vårdbehov man ser.

En levande hembygd öppen för alla

Det är hembygdsrörelsens vision och den ledstjärna som vi strävar mot. Den uttrycker

vad vi vill uppnå på längre sikt, men sätter också ord på viktiga värden i vardagen. Vi

vill att människors hembygder ska leva och tror därför att kunskap om platsen,

delaktighet och gemenskap är helt avgörande. Ingen ska lämnas utanför, utan alla är

välkomna. Det är vår vision.

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
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