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Tillbaka till verksamheten!
För de flesta är sommarens ledighet över och vi försöker ställa om sovmorgon till
morgonmöte... lite svårt när det fortfarande är högsommarvärme men ändå lite skönt
med rutiner. Det har hänt mycket på hembygdsgårdarna i sommar, jag vet inte om det
slagits några besöksrekord men inte är det omöjligt. Vissa föreningar stänger under
sommaren och de börjar nu öppna upp med sensommarens och höstens aktiviteter.
Kom ihåg att titta på hembygdsrörelsens gemensamma aktivitetssida om du vill
besöka en hembygdsförening eller få inspiration till aktiviteter. Du hittar den HÄR!

Valdebatt om Stockholms stadsbyggande och stadsmiljö, 31 augusti i
Kungsträdgården
Var kan vi bygga höghus? Ska parkerna bli skolgårdar? Riva bra hus efter fyrtio år?
Skydda biotoper eller förtäta bebyggelsen?
Debatten om vilken stad vi vill ha är ständigt aktuell. Hur vill partierna lösa
stadsbyggandet i inner och ytterstad, bygga nya bostäder samt värna om och
renovera det äldre husbeståndet, skapa plats åt barn, unga och äldre och allt annat
som berör inte bara de som bor där utan alla som besöker vår huvudstad?
Politikerna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd svarar på frågor och förmedlar hur just
deras parti planerar det framtida Stockholm där hänsyn tas till de människor som bor
och verkar i både inner och ytterstad.

Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist
Varmt välkommen till Kungsträdgårdens stora scen! Onsdag 31 augusti 2022, kl. 1719
Fri entré

Arkeologidagen 28 augusti
På Arkeologidagen den 28 augusti organiserar Stockholms läns museum tillsammans
med Uppdrag Arkeologi och Arkeologihuset en busstur i arkeologins tecken.
Vi besöker utvalda fornlämningar längs den planerade Tvärförbindelse Södertörn. Vi
lär oss om hur det här landskapet har använts för kommunikation och transport sedan
stenåldern och om arkeologins roll i stora infrastrukturprojekt.
Guider är arkeologerna Daniel Sahlén, Lars Andersson och Mattias Pettersson. Läs
mer om dagen och hur du anmäler dig HÄR

Äldre gravar och bebyggelse på Djurgårdsmark, 28 augusti
Fältvandring under kunnig ledning av Clas Tollin i spåren av äldre boplatser i
Djurgårdslandskapet innan det blev Djurgård.
Hur levde man på järnåldern i Djurgårdslandskapet och hur kan det ha sett ut? Dessa
frågor får vi svar på med Clas hjälp och stöd av spår i terrängen. Clas Tollin är filosofie
doktor i kulturgeografi och docent i agrarhistoria vid SLU. Läs mer HÄR

Kulturarvsdagarna 911 september
Årets tema Hållbart kulturarv innebär ett utmärkt tillfälle att visa upp hantverk och
återbruk eller berätta om människors aktiva roll i att bygga en mer hållbar framtid.
Temat ger också en möjlighet att inleda samtal om hur framtiden kan komma att se ut.
Känns viktigare än någonsin... Naturligtvis finns det utrymme att vara kreativ för att
anpassa temat till er egen verksamhet. Om du vill anmäla egen verksamhet gär du det
HÄR
Om du vill hitta intressanta arrangemang runt om i landet gör du det HÄR

Torputställning på Vallentuna bibliotek i november 1984. Från Stockholms läns hembygdsförbunds samling i Kollektivt
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Vill du föreläsa på ett demensboende i Vallentuna?
Personal på äldreboendet Augustendal, i centrala Vallentuna letar efter någon som kan
tänka sig att ge en föreläsning om dåtidens Stockholm, gärna 1950tal. Eftersom det är
ett demensboende så kan det vara bra att även visa bilder och föremål för att skapa
igenkänning. Kontakta Stockholms läns hembygdsförbund om du vill veta mer,
adressen ser du längst ner till höger i detta nyhetsbrev.
Vår nyaste medlemsförening satsar stort!
Trots ett fortsatt överhängande hot om försäljning av Vårstavi fortsätter Poul Bjerre
Sällskapet sitt enträgna arbete för att huset och den kringliggande parken skall
bevaras intakt och tillgänglig för allmänheten.
Här kommer information om deras senaste stora satsning, en brett upplagd
föreläsningsserie om parken och om trädgårdsterapi, "Paret Bjerre och naturens
läkande kraft".
•

 Onsdag 14 september från kl.17.30 Värdefullt i Poul Bjerres park Vandring med
Åsa Wilke

•

Söndag 25 september kl.14.00 Historiska spår i parken Föreläsning med Karin
Eliasson

•

Onsdag 28 september från kl. 16.00 Att vårda växter i parken Under ledning av
Kirsti Larsen

•

Söndag 23 oktober kl. 14.00 Läkande trädgårdar Föreläsning med Åsa Ottosson

•

Söndag 13 november kl.14.00 Naturnära rehabilitering Föreläsning med Elisabeth
G. Wahlgren

•

Söndag 19 mars kl. 14.00 Livet i min trädgård Föreläsning med Gunnel Carlson

•

 Söndag 23 april kl. 14.00 Kulturarv i park och trädgård Föreläsning med Catharina
Nolin

•

Torsdag 11 maj från kl. 10.00 Vårstäda gångar och trappor i parken med Kirsti
Larsen

Vill du veta mer om föreläsningarna eller om Vårstavi? Kontakta Anita Widén,
anita.widen@gmail.com, 070  117 11 54
SR söker museimysterier
Sitter ditt museum på en riktigt spännande berättelse? Ett mysterium, kontroversiell
händelse, fängslande föremål eller legendomsusad person? Kanske något som sätter
ljuset på en olöst gåta eller aktuell kulturhistorisk fråga?
Då vill Mattias Berg på Sveriges radio P1 komma i kontakt med just dig. Han söker
nämligen uppslag till en ny programidé på P1 med arbetsnamnet ”Museimysterier”.
Kontakt: mattias.berg@sr.se, skriv ”Museimysterier” i ämnesraden.
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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