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V

Nytt år, nytt decennium, nya möjligheter
Ny medlemsförening

Västerbottens hembygdsfond

Vi börjar med att hälsa Buberget, Risliden och
Västerlidens byastugeförening välkommen till
förbundet. Föreningen med det långa namnet
bildades 1976 och har alltså med viss råge passerat
myndighetsstrecket.

Västerbottens hembygdsfond stöder hembygdsföreningar som på ett aktivt sätt utvecklar och
förnyar hembygdsrörelsen.
Medel kan utgå i form av stipendier för att
exempelvis stödja bok- och broschyrutgivning, utställningsverksamhet, arkivforskning eller därmed
jämförbar verksamhet.
Medel kan även sökas av hembygdsföreningar
som på ett aktivt sätt utvecklar och förnyar hembygdsrörelsen exempelvis genom mångfaldsarbete
eller genom att i egen regi eller i samarbetsprojekt
anordna konferenser med fokus på utveckling av
hembygdsrörelsen.
Stipendieansökningar ställs till:
VLH, Västerbottens läns hembygdsförbund
Box 3083
903 04 Umeå
Ansökan ska vara inkommen senast 1 april och
vara behandlad av hembygdsförening ansluten till
VLH. Yttrande bifogas ansökan.

Har vi några jubilarer i år?
Fyller er förening år med slutsiffra 0 eller 5? Då
vill vi fira, hör av er till Bo Nilsson bo.leander@
hotmail.com.

Ordning och reda i arkiven
Folkrörelsearivet bjuder in till en kursdag på
Västerbottens museum. Hembygdsföreningarna
bevarar och förvaltar en stor del av landets rika
kulturarv. Hur hanterar man det på bästa sätt? Det
och mycket mer ingår i denna arkivkurs som är
speciellt riktas till hembygdsföreningarna. Kursen
är en del av Sveriges hembygdsförbunds nationella
arkivprojekt. Kursmaterial och fika ingår.
Kursen är en grundläggande baskurs med fokus på
det analoga arkivmaterialet
- Hur ordnar man sitt arkiv?
- Hur bevarar man det för framtiden?
- Hur bevarar man fotografier, filmer och klipp?
- Vad bör man använda för material?
- Hur hanterar man sina samlingar?
Tid: Torsdagen den 20 februari kl 9–13
Plats: Västerbottens museum, Umeå
Anmälan senast 12 februari till: info@folkrorelsearkivet.se eller telefon 090-71 30 30
Ange namn på deltagaren/deltagarna, e-postadress/telefon, hembygdsföreningens namn, fakturaadress och eventuella matallergier

Vänd på bladet

Årets hembygdsförening:

Årets hembygdsbok

Varje år utser VLH årets hembygdsförening i länet
som förutom prispengar och ära också deltar i
SHF:s tävling om att vara årets förening i hela
landet.
I år går den nationella utmärkelsen till en förening som i närtid arbetar aktivt med att försöka
påverka samhällsutvecklingen genom att lyfta
kunskapen kring natur- och kulturlandskapet
lokalt. Det kan vara en förening som sprider kunskap om hur natur- och kulturlandskapet formats
och utvecklats över tid, ett förtydligande av dagens
landskap och dess historia. Det kan också vara en
förening som arbetar aktivt med att påverka samhällsplanering genom att uppträda som remissinstans eller tar initiativ för att väcka lokal opinion i
frågor som har påverkan på landskapet, till exempel nybyggnation av bostäder och industrier eller
infrastruktur som vägar och vindkraftparker.
Nominera din förening senast 1 mars till Bo
Nilsson bo.leander@hotmail.com, eller till Västerbottens läns hembygdsförbund, Helena Elisabeths
väg 3, 903 42 Umeå

Priset som delas ut av Sveriges hembygdsförbund
uppmärksammar en bok eller en serie årsböcker
som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala
kulturarvet. Varje regionalt hembygdsförbund har
rätt att nominera en bok. Boken ska ha getts ut
av en hembygdsförening eller i samarbete med en
hembygdsförening som är ansluten till ett regionalt hembygdsförbund och till SHF.
Ni i föreningarna lämnar era förslag till VLH
som vill ha dem senast 15 april. Skicka boken till
Västerbottens läns hembygdsförbund, Helena
Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå, eller lämna in den
på Västerbottens museum.

Årsmöte
Välkomna till Malå 9 maj. Save the date! som det
heter på inglesh, eller bara Notera dagen i kalendern!

