
 

 

UNG HEMBYGD 

     Nyhetsbrev 2023-1 

 

 

Nu tar vi nya tag! 

 Vi startar vårt arbete med ett inspirationsseminarium den 22 april. Se nedan. 

 Vi skulle dessutom gärna vilja få ytterligare deltagare i gruppen UNG HEMBYGD. Vi har 

våra möten i Lerkrogen som ligger vid Älvsjö station. Hör av dig om du är intresserad!  

Vi hoppas att ni delar med er till era kollegor i föreningen och ser nya möjligheter. 

 

    

Inspirationsseminarium lördagen den 22 april 

Vi inbjuder till ett inspirationsseminarium lördagen den 22 april i Sensus lokaler på 

Medborgarplatsen i Stockholm.  Den här gången inriktar vi oss på familjerna som målgrupp. 

Många föreningar erbjuder aktiviteter där de yngre barnen med familj är med och vi vill 

sprida goda exempel och inspirera varandra till nya idéer. 

Inbjudan och program kommer att skickas ut till föreningarna. 

 

Boktips 

Denna gång tar vi upp böcker som innehåller praktiska förslag och idéer kring lekaktiviteter 

för våra barn och unga. Till stor del inriktade på ”gammaldags lekar”. 



 

ÄRLA BÄRLA BUBBELIBÅNG - EN BOK OM LEKAR OCH LEKSAKER 

Det är en bok skriven av Karin Nilsson och Lotta Blomberg och som vi vill varmt 

rekommendera. Den inriktar sig på aktiviteter för yngre barn. Boken innehåller ett rikt 

material med allt från sånglekar, till gömlekar, tafattlekar och bollekar. Författarna ger även 

lite bakgrundskunskap kring lekarna för den vuxne. 

Boken är utgiven av Jämtlands Länsmuseum 1991. Den går bland annat att finna på 

Bokbörsen för cirka 90 - 100 kr. 

 

 

 1000 ÅR AV LEKAR, VIKINGATID TILL 1900-TAL 

Detta är ett häfte författat av Olof Johansson och Martin Wande och innehållet i den är mer 

inriktat på fysiska lekar för äldre barn. Författarnas motivering till att publicera skriften är att 

”Vi har valt ett så långt tidsperspektiv eftersom det finns en stor, mestadels bortglömd 

lektradition och vi vill sprida kunskap om de häftiga galna och tuffa lekar som roade våra 

förfäder.” Häftet innehåller dragkampslekar, balanslekar och mycket annat. Den är utgiven 

av Lek och idrottshistorisk verkstad, Wande produktion, Frejavägen 10, 155 34 Nykvarn och 

kostar cirka 60 kr. Den finns även på Medeltidsmuseet i Stockholm. 

 



 

BOLLSKOLA 

Pythagoras motormuseum har producerat några små broschyrer med bra beskrivningar hur 

några utelekar går till. Förutom Bollskola finns även titlarna Hopprep och Hoppa Hage.  

Museet har eventuellt stängt hela våren 2023 men man kan få kontakt via mailadressen, 

pythagoras.se 

Sist men inte minst så kan man förstås söka på nätet. På kalasguiden.se finns en hel del 

material kring gammaldags lekar. 

 

 

HEMBYGDENS BARN OCH SKOLA 

Sveriges Hembygdsförbund har givit ut häftet ”Hembygdens barn och skola”. Den här 

skriften ger stöd och inspiration för hembygdsföreningar som vill utveckla sitt samarbete 

främst med grundskolan. Den ger många tips och bra exempel från hela landet och passar 

även för studiecirklar.  

Den har sänts ut till alla föreningar och finns att ladda ner digitalt eller beställa på Sveriges 

Hembygdsförbundets hemsida, webbutiken. 

 

 



  

Seminarium på Stockholms Universitet 

För den som är intresserad av barnkultur skulle vi vilja slå ett slag för ett seminarium på 

Stockholms universitet. Centrum för barnkulturforskning anordnar ett symposium den 30 

och 31 mars med titeln ”Konsten att beröra-känslor i barnkulturen”. Program finner man på 

adressen su.se/centrum-for-barnkulturforskning. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan 

krävs. 

 

 

Vill du vara med i arbetsgruppen Ung Hembygd? 

Vi behöver förstärka vår arbetsgrupp med ett par personer intresserade av att arbeta med barn och 

unga inom hembygdsrörelsen. 

Om du är intresserad, ta kontakt med någon av oss så berättar vi mera om vad vi gör. 

Birgitta Biesheuvel (Hägerstens Hembygdsförening) biesheuvel@hecabi.se 

Brita Frostell (Värmdö Skeppslags fornminnesförening) brita.frostell@telia.com 

Monica Boye-Möller (Järfälla Hembygdsförening) monica@boye-moller.com 

Brittmarie Urve (Järna Hembygdsförening) urve@telia.com 

 

För att vi skall kunna förmedla föreningarnas idéer och initiativ måste vi också ha material från er.  

Vi vill också att ni utser en kontaktperson från eller utanför styrelsen och skickar e-postadress till 

någon i arbetsgruppen. 
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