
nyhetsbrev september 2021
Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Det blev fel i gårdagens utskick av nyhetsbrevet. Av oförklarliga skäl plockades en

bild och text från ett tidigare nyhetsbrev in i slutet av brevet. Där stod styrelsen på en

trappa i försommarvärmen och önskade trevlig sommar...det känns ju alldelses fel,

särskilt idag när hösten har kommit på allvar. Så nu kommer ett korrigerat nyhetsbrev,

trevlig helg!

Välkomna tillbaka!
Nu när restriktionerna lättar så känns det ju både härligt och lite läskigt. Det är så

mycket som har stått på vänt och det är nästan som en flodvåg av möjligheter som

erbjuds. Både digitala och fysiska kurser och träffar. Pandemin har medfört att vi lärt

oss använda teknik för att kunna genomföra digitala möten, den kunskapen ska vi

inte släppa för den har vi stor nytta av även när det är möjligt att ses "på riktigt". Det

här nyhetsbrevet handlar mest om alla höstens erbjudanden, hoppas att något

passar just dig!

Lovö Museum och Fornstigen på Lovön, 9 oktober kl 12

Fornminnessällskapet på Mälaröarna och Arkeologigruppen, Stockholms läns

hembygdsförbund, inbjuder till en visning av resultat från många års utgrävningar på

Lovö, Ekerö.

Fynden täcker en mycket lång period, från stenåldern till järnåldern. Lovö

hembygdsförening har i samarbete med docent Bo Petré sammanställt en utställning

kallad Arkeologi på Lovö som ger en genomgång av de resultat som erhållits. Bo

Petré kommer att visa utställningen och berätta mer om utgrävningarna och deras

resultat. Lovö Hembygdsförening har märkt ut och satt upp skyltar utmed en stig

genom fornlämningsområdet som vi kommer att vandra en sträcka på med Bo Petré

som guide.

Lovö är mycket rikt på fornlämningar. Arkeologiska institutionen vid Stockholms

universitet har bedrivit utgrävningar och arkeologisk forskning på Lovö under 50 år,

en större period har Bo Petré varit ledare. Utställningen är ett litet exempel på vad

som framkommit vid dessa undersökningar och vandringen på Fornstigen tar oss till

flera av fyndplatserna.

Du kan läsa allt om hur du anmäler dig, vad det kostar och hur du hittar till

evenemanget HÄR Välkommen!

Höstens kurser och erbjudanden

Sveriges Hembygdsförbund fortsätter sin satsning med webbseminarier inom olika

teman. Passa på att lära dig mer om hur du jobbar med föreningens hemsida i

Hembygdsportalen eller följ kulturmiljöstrategen Helena Rosenbergs seminarieserie

om långsiktig hållbar förvalting av kulturmiljöer. HÄR kan du läsa om alla kurser, sidan

fylls på alltefter så håll koll eller ännu bättre, prenumerera på SHF:s nyhetsbrev

Vår samarbetspartner SENSUS erbjuder en höst fylld med evenemang, vad sägs om

1 meter mening – en föreläsning om gerillaslöjd! Läs om hela utbudet och hur du

anmäler dig HÄR

Arbetets museum och ArbetSam har en diger kurskalender med bland annat

museiskola, söka pengar kurs, teknikskola i kvarnmekanik och hur man betjänar en

ångpanna och kreativa exempel på verksamheter i kristid samt kulturarv på distans.

Läs om alla kurserna och anmäl dig HÄR

Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) har många bra kurser och som medlem

deltar du gratis i kurser och aktiviteter. Läs om höstens aktiviteter och anmäl dig HÄR

Skansen har hantverkshöst och erbjuder kurser och guidade visningar. Det går att

lära sig ett nytt hantverk eller hämta inspiration och kunskap till egna projekt. Läs mer

om Skansens erbjudanden HÄR

Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet erbjuder stadsvandringar, visningar

och föreläsningar i Stockholm. Vill du teckna historisk kroki, lära dig mer om

Stockholms blodbad eller kanske träffa en byggnadsantikvarie? Du hittar hela

kalendariet HÄR

Sveriges Hembygdsförund har fått

en ny ordförande

AnnaKarin Andersson valdes av en

enhällig riksstämma och ersatte därmed

Maria Norrfalk. AnnaKarin Andersson

bor i Nyhammar i Dalarna och har länge

varit aktiv inom hembygdsrörelsen. Hon

har varit 2:e vice ordförande både i riks

förbundets styrelse och i Dalarnas

Fornminnes och Hembygdsförbund. Hon

har varit styrelseledamot i Dalarnas

museum och Ekomuseum Bergslagen,

men också ordförande i Gränge

Säfsnäs församlings kyrkoråd, men

också ordförande i GrängeSäfsnäs

församlings kyrkoråd, ledamot av

stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i

Västerås stift, samt ledamot av

kyrkomötet.

Till vänster SHF:s nytillträdda

ordförande AnnaKarin Andersson och

till höger avgående Maria Norrfalk. Foto:

Michael Johansson.

Riksantikvarieämbetet vill inspirera alla som är intresserade av byggnadsvård att

ta del av deras rika material inom området. Därför har ämbetets bibliotek tagit fram en

ny digital ämnesguide som du hittar HÄR

Smögen, Bohuslän Foto: Bengt Nyman (CC BY)

Kulturrådet öppnade för nytt krisstöd 13 september

Nu ska årets sista krisstöd inom kulturen lysas ut. Cirka 300 miljoner kronor finns att

söka hos Kulturrådet. Den 13 september öppnade ansökningsomgången och stänger

4–6 oktober. I mitten av november tas beslut om vilka som får ta del av krisstödet. Läs

mer om stödet och hur du ansöker HÄR

Har ni haft årsmöte och valt nya styrelseledamöter?

Glöm inte att meddela om föreningen har ny kontaktperson till Stockholms läns

hembygdsförbund eller ny faktura mottagare, enklast gör du ändringen genom att

skicka ett mejl till info@stockholmshembygd.se.

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte i Sollentuna 25 augusti 2021. En lite kylig dag men vi klarade oss från det

värsta regnet. Foto: Klas Lundkvist.

Förbundets årsmöte 2021

Återigen öppnade Sollentuna Hembygdsförening sin hembygdsgård på Hersby så att

förbundet kunde genomföra sitt årsmöte. I år kunde vi dela ut både Kulturpris och

hedersdiplom, ha en minibokmässa och fika tillsammans. Det valdes ny styrelse och

en ledamot avtackades. I kommande nummer av ledungen kanni läsa mer om

årsmötet och de nya ledamöterna. På hemsidan kommer årsmötesprotokollet att

finnas för läsning efter att det är justerat.

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 Paloma  Nyhetsbrev, event och enkäter

http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460011&TId=1
http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460022&TId=1
http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460033&TId=1
http://s11108d.c.plma.se/?MId=684246&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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resultat. Lovö Hembygdsförening har märkt ut och satt upp skyltar utmed en stig

genom fornlämningsområdet som vi kommer att vandra en sträcka på med Bo Petré

som guide.

Lovö är mycket rikt på fornlämningar. Arkeologiska institutionen vid Stockholms

universitet har bedrivit utgrävningar och arkeologisk forskning på Lovö under 50 år,

en större period har Bo Petré varit ledare. Utställningen är ett litet exempel på vad

som framkommit vid dessa undersökningar och vandringen på Fornstigen tar oss till

flera av fyndplatserna.

Du kan läsa allt om hur du anmäler dig, vad det kostar och hur du hittar till

evenemanget HÄR Välkommen!

Höstens kurser och erbjudanden

Sveriges Hembygdsförbund fortsätter sin satsning med webbseminarier inom olika

teman. Passa på att lära dig mer om hur du jobbar med föreningens hemsida i

Hembygdsportalen eller följ kulturmiljöstrategen Helena Rosenbergs seminarieserie

om långsiktig hållbar förvalting av kulturmiljöer. HÄR kan du läsa om alla kurser, sidan

fylls på alltefter så håll koll eller ännu bättre, prenumerera på SHF:s nyhetsbrev

Vår samarbetspartner SENSUS erbjuder en höst fylld med evenemang, vad sägs om

1 meter mening – en föreläsning om gerillaslöjd! Läs om hela utbudet och hur du

anmäler dig HÄR

Arbetets museum och ArbetSam har en diger kurskalender med bland annat

museiskola, söka pengar kurs, teknikskola i kvarnmekanik och hur man betjänar en

ångpanna och kreativa exempel på verksamheter i kristid samt kulturarv på distans.

Läs om alla kurserna och anmäl dig HÄR

Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) har många bra kurser och som medlem

deltar du gratis i kurser och aktiviteter. Läs om höstens aktiviteter och anmäl dig HÄR

Skansen har hantverkshöst och erbjuder kurser och guidade visningar. Det går att

lära sig ett nytt hantverk eller hämta inspiration och kunskap till egna projekt. Läs mer

om Skansens erbjudanden HÄR

Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet erbjuder stadsvandringar, visningar

och föreläsningar i Stockholm. Vill du teckna historisk kroki, lära dig mer om

Stockholms blodbad eller kanske träffa en byggnadsantikvarie? Du hittar hela

kalendariet HÄR

Sveriges Hembygdsförund har fått

en ny ordförande

AnnaKarin Andersson valdes av en

enhällig riksstämma och ersatte därmed

Maria Norrfalk. AnnaKarin Andersson

bor i Nyhammar i Dalarna och har länge

varit aktiv inom hembygdsrörelsen. Hon

har varit 2:e vice ordförande både i riks

förbundets styrelse och i Dalarnas

Fornminnes och Hembygdsförbund. Hon

har varit styrelseledamot i Dalarnas

museum och Ekomuseum Bergslagen,

men också ordförande i Gränge

Säfsnäs församlings kyrkoråd, men

också ordförande i GrängeSäfsnäs

församlings kyrkoråd, ledamot av

stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i

Västerås stift, samt ledamot av

kyrkomötet.

Till vänster SHF:s nytillträdda

ordförande AnnaKarin Andersson och

till höger avgående Maria Norrfalk. Foto:

Michael Johansson.

Riksantikvarieämbetet vill inspirera alla som är intresserade av byggnadsvård att

ta del av deras rika material inom området. Därför har ämbetets bibliotek tagit fram en

ny digital ämnesguide som du hittar HÄR

Smögen, Bohuslän Foto: Bengt Nyman (CC BY)

Kulturrådet öppnade för nytt krisstöd 13 september

Nu ska årets sista krisstöd inom kulturen lysas ut. Cirka 300 miljoner kronor finns att

söka hos Kulturrådet. Den 13 september öppnade ansökningsomgången och stänger

4–6 oktober. I mitten av november tas beslut om vilka som får ta del av krisstödet. Läs

mer om stödet och hur du ansöker HÄR

Har ni haft årsmöte och valt nya styrelseledamöter?

Glöm inte att meddela om föreningen har ny kontaktperson till Stockholms läns

hembygdsförbund eller ny faktura mottagare, enklast gör du ändringen genom att

skicka ett mejl till info@stockholmshembygd.se.

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte i Sollentuna 25 augusti 2021. En lite kylig dag men vi klarade oss från det

värsta regnet. Foto: Klas Lundkvist.

Förbundets årsmöte 2021

Återigen öppnade Sollentuna Hembygdsförening sin hembygdsgård på Hersby så att

förbundet kunde genomföra sitt årsmöte. I år kunde vi dela ut både Kulturpris och

hedersdiplom, ha en minibokmässa och fika tillsammans. Det valdes ny styrelse och

en ledamot avtackades. I kommande nummer av ledungen kanni läsa mer om

årsmötet och de nya ledamöterna. På hemsidan kommer årsmötesprotokollet att

finnas för läsning efter att det är justerat.

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 Paloma  Nyhetsbrev, event och enkäter

http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460112&TId=1
http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460123&TId=1


nyhetsbrev september 2021
Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Det blev fel i gårdagens utskick av nyhetsbrevet. Av oförklarliga skäl plockades en

bild och text från ett tidigare nyhetsbrev in i slutet av brevet. Där stod styrelsen på en

trappa i försommarvärmen och önskade trevlig sommar...det känns ju alldelses fel,

särskilt idag när hösten har kommit på allvar. Så nu kommer ett korrigerat nyhetsbrev,

trevlig helg!

Välkomna tillbaka!
Nu när restriktionerna lättar så känns det ju både härligt och lite läskigt. Det är så

mycket som har stått på vänt och det är nästan som en flodvåg av möjligheter som

erbjuds. Både digitala och fysiska kurser och träffar. Pandemin har medfört att vi lärt

oss använda teknik för att kunna genomföra digitala möten, den kunskapen ska vi

inte släppa för den har vi stor nytta av även när det är möjligt att ses "på riktigt". Det

här nyhetsbrevet handlar mest om alla höstens erbjudanden, hoppas att något

passar just dig!

Lovö Museum och Fornstigen på Lovön, 9 oktober kl 12

Fornminnessällskapet på Mälaröarna och Arkeologigruppen, Stockholms läns
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Petré kommer att visa utställningen och berätta mer om utgrävningarna och deras

resultat. Lovö Hembygdsförening har märkt ut och satt upp skyltar utmed en stig

genom fornlämningsområdet som vi kommer att vandra en sträcka på med Bo Petré

som guide.

Lovö är mycket rikt på fornlämningar. Arkeologiska institutionen vid Stockholms

universitet har bedrivit utgrävningar och arkeologisk forskning på Lovö under 50 år,

en större period har Bo Petré varit ledare. Utställningen är ett litet exempel på vad

som framkommit vid dessa undersökningar och vandringen på Fornstigen tar oss till

flera av fyndplatserna.

Du kan läsa allt om hur du anmäler dig, vad det kostar och hur du hittar till

evenemanget HÄR Välkommen!

Höstens kurser och erbjudanden

Sveriges Hembygdsförbund fortsätter sin satsning med webbseminarier inom olika

teman. Passa på att lära dig mer om hur du jobbar med föreningens hemsida i

Hembygdsportalen eller följ kulturmiljöstrategen Helena Rosenbergs seminarieserie

om långsiktig hållbar förvalting av kulturmiljöer. HÄR kan du läsa om alla kurser, sidan

fylls på alltefter så håll koll eller ännu bättre, prenumerera på SHF:s nyhetsbrev

Vår samarbetspartner SENSUS erbjuder en höst fylld med evenemang, vad sägs om

1 meter mening – en föreläsning om gerillaslöjd! Läs om hela utbudet och hur du

anmäler dig HÄR

Arbetets museum och ArbetSam har en diger kurskalender med bland annat

museiskola, söka pengar kurs, teknikskola i kvarnmekanik och hur man betjänar en

ångpanna och kreativa exempel på verksamheter i kristid samt kulturarv på distans.

Läs om alla kurserna och anmäl dig HÄR

Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) har många bra kurser och som medlem

deltar du gratis i kurser och aktiviteter. Läs om höstens aktiviteter och anmäl dig HÄR

Skansen har hantverkshöst och erbjuder kurser och guidade visningar. Det går att

lära sig ett nytt hantverk eller hämta inspiration och kunskap till egna projekt. Läs mer

om Skansens erbjudanden HÄR

Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet erbjuder stadsvandringar, visningar

och föreläsningar i Stockholm. Vill du teckna historisk kroki, lära dig mer om

Stockholms blodbad eller kanske träffa en byggnadsantikvarie? Du hittar hela

kalendariet HÄR

Sveriges Hembygdsförund har fått

en ny ordförande

AnnaKarin Andersson valdes av en

enhällig riksstämma och ersatte därmed

Maria Norrfalk. AnnaKarin Andersson

bor i Nyhammar i Dalarna och har länge
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förbundets styrelse och i Dalarnas

Fornminnes och Hembygdsförbund. Hon
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museum och Ekomuseum Bergslagen,

men också ordförande i Gränge

Säfsnäs församlings kyrkoråd, men
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församlings kyrkoråd, ledamot av

stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i

Västerås stift, samt ledamot av
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Till vänster SHF:s nytillträdda

ordförande AnnaKarin Andersson och

till höger avgående Maria Norrfalk. Foto:

Michael Johansson.

Riksantikvarieämbetet vill inspirera alla som är intresserade av byggnadsvård att

ta del av deras rika material inom området. Därför har ämbetets bibliotek tagit fram en

ny digital ämnesguide som du hittar HÄR

Smögen, Bohuslän Foto: Bengt Nyman (CC BY)

Kulturrådet öppnade för nytt krisstöd 13 september

Nu ska årets sista krisstöd inom kulturen lysas ut. Cirka 300 miljoner kronor finns att

söka hos Kulturrådet. Den 13 september öppnade ansökningsomgången och stänger

4–6 oktober. I mitten av november tas beslut om vilka som får ta del av krisstödet. Läs

mer om stödet och hur du ansöker HÄR

Har ni haft årsmöte och valt nya styrelseledamöter?

Glöm inte att meddela om föreningen har ny kontaktperson till Stockholms läns

hembygdsförbund eller ny faktura mottagare, enklast gör du ändringen genom att

skicka ett mejl till info@stockholmshembygd.se.

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte i Sollentuna 25 augusti 2021. En lite kylig dag men vi klarade oss från det

värsta regnet. Foto: Klas Lundkvist.

Förbundets årsmöte 2021

Återigen öppnade Sollentuna Hembygdsförening sin hembygdsgård på Hersby så att

förbundet kunde genomföra sitt årsmöte. I år kunde vi dela ut både Kulturpris och

hedersdiplom, ha en minibokmässa och fika tillsammans. Det valdes ny styrelse och

en ledamot avtackades. I kommande nummer av ledungen kanni läsa mer om

årsmötet och de nya ledamöterna. På hemsidan kommer årsmötesprotokollet att

finnas för läsning efter att det är justerat.

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 Paloma  Nyhetsbrev, event och enkäter

http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460134&TId=1
http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460145&TId=1
http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460156&TId=1
http://s11108d.c.plma.se/?q=006842460167&TId=1

