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Billingsbygden
Nr 2 2021 (nätupplaga)

Fortsatt inställt ...
Coronan pågår fortfarande. Men hembygdslivet kommer säkert igång med framförallt 

utomhusaktiviteter till sommaren. Hoppet är det sista som överger människan.
OBS! Använd några minuter till att besöka våra hemsidor eller fb-grupper 

Kanske får du ett tips på sidan 2? Klicka bara på länkarna
Har du något att berätta? Hör av dig!

Hälsningar Monika Moberg Kilefors – monika.moberg@blackhornet.me 
070 6425670, Norra Bergvägen 16B, 541 32 Skövde www.blackhornet.me

Skövde Släktforskarförening samt flera av hembygdsföreningarna i Skövde kommun 
samarbetar med

Smedjan Vallby Sörgården
Foto: Monika Moberg Kilefors

OBS! Kopiering av sid 1-4 till andra hemsidor förbjuden.
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Hemsidor
OBS! Klicka på länken så kommer du direkt till resp hemsida.

Västergötlands Hembygdsförbund 
– http://www.hembygd.se/vastergotland// – 

Binnebergsortens hbf: 
https://www.hembygd.se/binnebergsortens-hembygdsf-rening/

Binnebergs tingshus: http://www.binneberg.se/
Häggums hbf – http://haggum.se

Norra Billings hbf
 – http://www.hembygd.se/norra-billing/

Skövde hbf:  http://www.hembygd.se/skovde/ 
Skövde släktforskarförenings hemsida: http://www.skovdesff.com/

Sventorp-Forsby hbf 
– http://www.hembygd.se/sventorp-forsby-hembygdsforening/ 

Skultorps hbf – http://www.skultorpshembygdsforening.se/
Varola-Vretens hbf: http://hembygd.varola.se

Vallby-Sörgården: https://www.hembygd.se/vallby
Wäring-Locketorps hbf: 

https://www.hembygd.se/w-ring-locketorps-hembygdsf-rening
Värsås hbf:   

http://www.värsåshembygdsförening.se/
Studieförbundet Vuxenskolan  

http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaraborg/din-kommun/skovde/
Skövde Stadsmuseum och Kulturfabriken  

  https://kulturiskovde.se/skovdekulturfabrik/
Bläckhornet, Monika Moberg Kilefors 

– www.blackhornet.me

Tidanbygdens Hembygdsförening, Se Tidanbygden på facebook
Hagelbergs hembygdsförening finns med på Bygdegårdarnas riksförbunds hemsida.

Flera av föreningarna finns med på facebook. 
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Skövde kommuns 
hembygdskrets
Många föreningar bildades i Skövde under 1960- till 
1970-talen. Skövde Hembygdsförening bildades 1924 
och det var denna förening som stiftade Skövde stads-
museum.
 1973–74 utgavs Billingsbygden för första gången 
som en gemensam utgivning i Skövde kommun med 
Skövde hembygdsförening i spetsen.
 Skövde hembygdskrets har ett organisationsnum-
mer och en kassör, Lisbeth Hansson, Sventorp.
 Kretsen samlas för frågor som är gemensamma. 
Kretsen har beslutat om nya stadgar vid kretsens digi-
tala årsmöte den 18 november 2020.
 Kretsen har ett arbetsutskott. Gunilla Nilsson, 
Väring-Locketorp, Ingvar Gunnarsson, Värsås och Ulf 
Johansson, Norra Billing. Från och med årsmötet 2020 
är Ingvar Gunnarsson sammankallande. 
 Vid nästa årsmöte 2021 avgår både Ingvar Gunnars-
son och Gunilla Nilsson, och då får två nya medlemmar 
i AU väljas. Skövde Släktforskarförening är enligt det 
rullande schemat värdar för detta möte.
 Dessa föreningar och organisationer ingår i 
Skövde hembygdskrets:
 Binnebergsortens hbf, Stiftelsen Binnebergs tings-
hus, Hagelbergs hbf, Häggums hbf, Norra Billings hbf, 
Skultorps hbf, Skövde hbf, Skövde Släktforskarföre-
ning, Sventorp-Forsby hbf, Tidanbygdens hbf, Varola-
Vretens hbf, Väring-Locketorps hbf, Värsås hbf och 
Föreningen Vallby Sörgården (Ägd av hembygdsfören-
ingarna i Tidan och Väring-Locketorp) Skövde stads-
museum. Sök på hemsidorna, sid 2.

Årsmöte i hembygdskretsen 2021
Ett meddelande från Ingvar Gunnarsson, sammankal-
lande i AU i Skövde hembygdskrets sändes ut den 12 
mars till föreningarna i Skövde hembygdskrets:

”Kretsens årsmöte 2021 blir förmodligen även i år di-
gitalt. Slutet av april? 
Då ska vi bl.a. välja 2 st till arbetsutskottet Gunilla och 
Ingvar avgår men Ulf har ett år till. Övriga föreningar 
får nu känna sitt ansvar och komma med förslag så slip-
per vi att ta tid med detta på årsmötet.
Skicka förslag till Ingvar 
via mail: igunnarsson@gmail.com.
För arbetsutskottet
Ingvar Gunnarsson
Sammankallande”

Prenumerera på 
Västgötabygden!
Det kostar 160 kr att få hem sex nummer av 
tidningen under ett år. Vid samtidig beställning av 
10 prenumerationer (beställ t ex till hela styrelsen) 
är priset 140 kr per prenumeration. Ordförande, 
sekreterare och kassör i varje förening får tidningen 
utan kostnad, förutsatt att föreningen är ansluten 
till Västergötlands Hembygdsförbund.

Kanslist  
Eva Mann, 0512-105 50. 
E-post: kansli@vhbf.
Evas kontorstid torsdagar 9–15.

Bankgiro: 378-5383. Swish: 123 214 84 19. 
Glöm inte att ange namn och adress.

Västgötabygden nr 2 2021 utkommer 
i slutet av februari. 

Västgötabygden firar 75-årsjubileum i år.
1946–2021.
Har du något att berätta från din förening? 
Kontakta Monika.

Billingsbygden 
2016–2020

När vi beställer Billingsbygden från tryckeriet så får vi 
alltid en mängd överexemplar plus de exemplar som 
blir över efter att hembygdsföreningarna har beställt. 
Nu håller restlagret på att delas ut.

Eftersom föreningarna har tagit olika många så får de 
tillbaka proportionerligt i förhållande till vad man be-
ställt under åren 2016–2020. De flesta föreningar har 
hämtat sina böcker. Resten har drygt en vecka på sig 
att hämta sina böcker. 

Innehållsförteckningar finns på Bläckhornets hemsida 
under Billingsbygden, se sidan 2. Klicka på länkarna.



4

Pressmeddelande om hembygdsrörelsen och coronapandemin 
 
Västergötlands Hembygdsförbund 
 
Pressmeddelande 2021-03-18 

 
Hembygdsrörelsen är hårt drabbad av coronapandemin 
Västergötlands Hembygdsförbunds föreningar drabbades hårt av coronapandemin under 2020. 
Jämfört med ett normalår genomfördes endast 45 procent av evenemangen och besökarantalet 
var bara cirka en femtedel av det föreningarna är vana vid. Det visar en enkät som genomförts 
av Sveriges Hembygdsförbund.  
 

– Coronapandemin har haft stor påverkan på föreningarnas verksamhet, inte minst ekonomiskt. 
Vi uppskattar en total förlust på närmare 5 340 000 kr för våra drygt 220 föreningar i vårt 
landskap, säger Lena Gustafsson, ordförande för Västergötlands Hembygdsförbund. 

Den totala förlusten för landets 2060 medlemsföreningar beräknas landa på runt 80 miljoner kronor för 
2020. Ett hårt slag mot hembygdsrörelsens verksamhet enligt Jan Nordwall, generalsekreterare för 
Sveriges Hembygdsförbund. Han menar att det finns en stor potential i det lokala kulturarvet, men att 
det behövs långsiktigt stöd från samhället.  

– För att motverka pandemins negativa konsekvenser behöver vi se ett långsiktigt stöd. 
Hembygdsrörelsen gör ett viktigt arbete för kulturarvet och här finns en stor 
utvecklingspotential, inte minst för den inhemska turismen. Dessutom är det lokala 
föreningslivet otroligt viktigt för en hållbar demokratisk utveckling, säger Jan Nordwall, 
generalsekreterare i Sveriges Hembygdsförbund. 
 

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med över 2 000 föreningar och 
runt 420 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll för kulturarvet, den lokala 
identiteten och utvecklingen av lokalsamhället. 
 
Kontakter: 
Lena Gustafsson, Södra Härene, ordförande för Västergötlands Hembygdsförbund,  
tel 0705-32 64 24. E-post: lena.g@vhbf.se 
 
Jan-Olof Berglund,  Odensåker, vice ordförande för Västergötlands Hembygdsförbund,  
tel 0708-42 04 53. E-post: j-o.berglund@telia.com 
 
Västergötlands Hembygdsförbunds kansli: 
Kanslist Eva Mann Box 82, 532 21 Skara, tel 0512-105 50 
E-postadress: kansli@vhbf.se  
 
Översänt av: 
Monika Moberg Kilefors, redaktör för Västgötabygden, monika.moberg@blackhornet.me 
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Titta in på facebook-
och hemsidor
Hembygdsrörelsen är väl representerad på våra inter-
netsidor i 225 hembygdsföreningar. Nu när sommaren 
närmar sig, trots pandemin, så är många föreningar på 
alerten och har planerat hela sommarsäsongen med 
brasklappen att evenemang kan ställas in pga restrik-
tioner.
 Alla hembygdsföreningar har inte genomfört sina 
årsmöten men håll utkik på hemsidorna när det börjar 
våras. En del föreningar föredrar att hålla sina årsmö-
ten digitalt eller utomhus i maj.

Flundre Hembygdsförening
Hembygdsgården öppnar åter i slutet av april. Se mer 
information på hemsidan.

Fristads Hembygdsförening
Vill du vara med på Mölarpsdagen i maj?
Visa tillverkning, försäljning av ditt hantverk. Se mer 
information på hemsidan.

Gudhemsbygdens Hembygdsförening
2021 kommer promenaden gå i naturnära trakter vid 
GIF-stugan, Gudhems IF:s motionsanläggning. Pro-
menaden kommer sträcka sig över 2,5 km-spåret så 
promenaden blir ca 3 km från parkeringen. 

Gökhems Hembygdsförening
Nu är programbladet för våren 2021 utdelat till samt-
liga hushåll i Gökhem. Endast utomhusaktiviteter.

Hyssna vår hembygd
En mycket aktiv fb-grupp med inlägg varje dag.

Glad sommar i hembygden 2021!
En sida i Västgötabygden nr 2 2021

Kobergsbygdens Intresseförening
Programmet för 2021 är klart men är på grund av co-
ronaläget endast preliminärt. Årets verksamhet inleds 
lördagen den 8 maj kl 10–13 med städning och öppet 
hus i kvarnen. Föreningen bjuder på fika.
 Läs vidare på hemsidan.

Odensåker
Hembygdsföreningen har planerat verksamheten från 
mars till september. Tyvärr är Logården stängd pga 
coronan. Uppdateringar sker på hemsida, Facebook, 
Instagram och Föreningsnytt i SLA/MT. Kontakt: Jan-
Olof Berglund 070-842 04 53.

Skultorps Hembygdsförening
Visste du att Skultorp har en bygdedräkt? Kerstin La-
gerdahl designade dräkten tillsammans med Annie 
Gustafsson. Dräkten visades 1977 för första gången.
Skultorpsdräkten fick även en egen brosch, som desig-
nats av förre skultorpsbon Uno Falk, senare guldsmed 
i Skara. Ett hjärta som omsluts av två ljungrankor. Ele-
ment av ornamentiken går igen i den spets som pryder 
Skultorpsdräkten. Läst på hemsidan.

Vallby Sörgården
Kulturreservatet har hela sommaren planerad. Roliga 
uppdrag för barn – Museiresan. I sommar får barnen 
göra roliga uppdrag från förr i tiden på Sörgården. I ett 
litet häfte kan barnen samla stämplar från olika arbets-
livsmuseer och få en present! Passar för barn från ca 6 
år och uppåt.
 Museiresan, en satsning för barn som sker på många 
Arbetslivsmuseer runt om i regionen. Håll utkik efter 
mer information när vi närmar oss sommaren!
 Från den 13 maj till den 28 september finns planerad 
verksamhet på Sörgården. 

Tråvads Hembygdsförening
I Tråvad finns många olika inrättningar eller platser att 
besöka, t ex  Gamla järnvägsbron
Kålles Rekord-Magasin 
Tråvads fornminnesstuga
Bondgårdsmuseet
Sten med älvgropar och mycket, mycket mera.

OBS! Det här är enbart stickprov. Sök på internet efter 
hembygdsföreningen i ditt område för mer information. 

Monika Moberg Kilefors


