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Äntligen jul!
Det här konstiga året är snart till ända och kansliet har julstängt från den 23
december till och med den 8 januari. Håll tummarna för snö och sol!

Kansliet i vinterskrud från ett tidigare år då det både fanns snö och gick att träffas. Vissa saker var bättre förr...

Teknikfika varje torsdag
Varje torsdag, 14 januari  25 februari, kl. 13  14 finns hembygdskonsulent Ann
Pettersson på plats digitalt och hälsar välkommen till en öppen teknikfika på Zoom.
Alla som är medlem i någon av våra medlemsföreningar är varmt välkomna att delta,
en kort eller lång stund som man själv väljer, och vid hur många tillfällen som helst.
Förutom tips kring digitala möten, kan ni också se detta som ett tillfälle att träffa andra
föreningar, småprata och fika tillsammans. Kanske vill ni fråga om någon har tips på
aktiviteter i Coronatider eller få veta hur de gemenfört årsmöte?
Läs mer om fikat och hur du anmäler dig på vår webb.

Fler Zoomkurser
Under hösten är det många som deltagit i både grundkurser och fortsättningskurser i
Zoom på Zoom. Nästa år fortsätter vi att tillsammans med studieförbundet Sensus
erbjuda kurser i hur man själv håller i ett Zoom möte. På kursen får du tips och
kunskap om hur du bjuder in till ett zoom möte, delar in deltagare i små
samtalsgrupper, delar skärm, får ett aktivt deltagande med mera.

Datum
Tisdag 12/1 kl. 14.0015.00
Onsdag 20/1 kl. 18.0019.00
Måndag 25/1 kl. 10.0011.00
Läs mer om kurserna och hur du anmäler dig på vår webb.

Får barn och unga plats här?
Många föreningar talar om en önskan att fler barn och unga ska hitta till deras
verksamhet och ofta finns kravet att en förening som söker ekonomiskt bidrag ska ha
verksamhet för barn och unga.
Men hur får man till det? Hur ska man nå de unga och vad ska man göra? Är våra
hembygdsgårdar och kulturmiljöer anpassade att ta emot barn och unga? Finns det
aktiviteter som går att genomföra även om själva hembygdsgården inte är öppen
(plågsamt aktuellt just nu)?
Många frågor som du kan få svar på och även diskutera vid ett webbinarium på Zoom
där historikern och pedagogen Elin Ljungqvist berättar om hur hon tillsammans med
ungdomar arbetat med Arvsfondsprojektet Kulturarva. I projektet har de tagit fram
olika förslag på en mängd smarta aktiviteter som föreningen kan göra för att locka fler
barn och unga. Historia för barn och unga helt enkelt. Seminariet är planerat att
hållas den 27 januari så boka in datumet och se fram emot en separat inbjudan!

Glöm inte att svara...
Nu är det åter dags att samla in

Glöm inte att rapportera...
2021 är snart här och nu är det dags att

uppgifter om hembygdsrörelsens
verksamhet under 2020. Det har varit
ett speciellt år. Coronapandemin har
slagit hårt mot samhället och

räkna ut hur många medlemmar som
finns i er förening och redovisa detta till
förbundet. Med redovisningen som
underlag kommer ni att få en faktura på

hembygdsrörelsen är inget undantag.
Många har dragit ner på verksamheten
och ställt in aktiviteter, men många har
också hittat vägar för att ändå hålla
arbetet igång. För att få en rättvisande

er medlemsavgift.

bild av hur påverkan sett ut och hur

kommer att skickas ut under vecka 5.

För att grundförsäkringen och andra
medlemsförmåner ska gälla måste
medlemsavgiften betalas i tid, faktura

hembygdsföreningarna hanterat detta,
frågar riksförbundet i år om
coronapandemin och digitalt arbete.
Resultatet kommer både föreningar och
det regionala hembygdsförbundet till del
i form av en rapport under våren. Sista
dag att svara är 20 januari 2021 och här
hittar du enkäten.

Enligt årsmötesbeslut är medlems
avgiften 27 kr/medlem, av dessa går 14
kr till Stockholms läns hembygdsförbund
och 13 kr går till riksförbundet.
Rapportblankett och information har
mejlats till föreningens kontaktperson
men finns även här. Sista dag att skicka
in uppgifterna är 17 januari.

Begravningsplatsernas kulturarv
Den 15 december arrangerade Sveriges hembygdsförbund ett webbinarium om
begravningsplatsernas kulturarv. Bland annat belystes hembygdsföreningarna som
resurs för att miljöerna ska tas tillvara och bli tillgängliga för fler. Många lyckade
exempel och erfarenheter delades. Ta gärna del av SHF:s nya handledning och den
tillhörande studieplanen här Spana även in den här spännande sidan om
Kulturgravar.

Otto von Friesens fältarbete blir nu mer tillgängligt för forskning. Foto: J.W. Hamner (PD). Färgbearbetad av Julius
Jääskeläinen. (CC BY)

Ny söktjänst för Runor
Söktjänsten Runor är en ny digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär
7 000 runinskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och
samlingar. Det går att söka efter runstenar, runtexter och plats, geografiskt via karta

eller namn i titeln.
Den nya digitala resursen lanserades vid ett digitalt seminarium den 3 december
2020 och är resultatet av projektet Evighetsrunor, som var ett fyraårigt samarbete
mellan Riksantikvarieämbetet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
universitet med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och Kungliga
Vitterhetsakademien.
“Söktjänsten Runor är i första hand utvecklad för att förenkla för forskare, så att man
ska kunna söka på befintligt runmaterial digitalt på ett enda ställe, var man än
befinner sig i världen. Men tjänsten vänder sig också till alla med stort intresse för
runor och runinskrifter eller dig som vill veta om det finns några runor på en viss plats
du befinner dig eller tänker besöka”, skriver Riksantikvarieämbetet.
Läs mer och se det webbsända lanseringsseminariet här.

Arbetes museums nya välfyllda kurskalender!
Passa på att få mer kunskap och energi och delta i en kurs online. Vad sägs om Nå
din publik i coronatid. Läs hela kurskalendern och hur du anmäler dig här.

Digital satsning på historieundervisning i grundskolan
Nu får alla elever i mellan och högstadiet ett nytt hjälpmedel i skolarbetet. Sjutton
museer runt om i landet lanserar tillsammans den digitala undervisningsresursen
Sveriges historia. Det är en webbplats och undervisningsresurs där utgångspunkten
är historiska föremål och miljöer. Här visas bland annat kläder, vapen och smycken
från museers samlingar. Många av föremålen levandegörs med 3Dmodeller så att
eleven kan vrida och vända på dem på sin skärm.
Även om man inte är elev så så finns det otroligt mycket intressant och spännande att
ta del av på webbplatsen och du hittar den här.

Julpyssla med Skansen på Youtube
Att hänga en halmkrona över det
dukade julbordet är en gammal tradition
som ansågs skydda gårdens folk och
förutse framtiden. På Skansens
Youtubefår du lära dig hur du enkelt kan
pyssla en egen halmkrona att pynta
med i jul.

God jul & Gott nytt år önskar styrelsen för Stockholms läns
hembygdsförbund!

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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