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Hösthälsningar från styrelsen
Krisstöd
Nu har Kulturrådet öppnat för ansökan om kris-
stöd för perioden juni–september. Stödet riktar sig 
till det fria kulturlivet och kan sökas av hembygds-
föreningar som förlorat pengar på inställda aktivi-
teter. Sprid informationen till era medlemsfören-
ingar. Det är korta ansökningstider som gäller.
Läs mer på: https://www.kulturradet.se/kris-
stod-till-kulturen/

Demokratiåret 2021
Årsmötet i våras beslöt bland annat att uppmärk-
samma Demokratiåret 2021 – 100 år sedan vi fick 
allmän rösträtt vilket innebar stora förändringar 
för kvinnor. Vi planerar att ge ut en bok om de-
mokratin och då med koppling till vår egen hem-
bygdsrörelse i länet. Arbetsgruppen vill få in fakta 
om hur er förening bildades, vem som var grund-
are, hur styrelsen var sammansatt och hur könsför-
delningen såg ut. Har ni någon profilperson som 
ni vill uppmärksamma så ge oss en berättelse. Har 
ni bilder från bildandet? 

Kyrkans kulturarv
Vi planerar för ett seminarium om  vilka regler 
som gäller inom det kyrkliga området; om bygg-
nader, gravar, seder, med mera. Kom gärna med 
förslag om medverkande, och om var kan vi för-
lägga mötet. Vår kontakt-personer är Ronny Peter-
son, Nordmaling och Karin Söderlund, Lycksele.

Hemsida
Det är inte alla hembygdsföreningar som har en 
hemsida kopplad till SHF:s www.hembygd.se. 
SHF erbjuder nu en utbildning i hur man lägger 
upp sin information på förbundssidan. Vi åter-
kommer med mer information om den frågan. 

Kompetensinventering
Hembygdsrörelsen har många dolda förmågor. 
VLH vill ta vara på den breda kompetens som 
finns och sänder ut en blankett via mejl där ni kan 
anmäla vilka särskilda kompetenser ni har. Det 
gäller band annat inom skola, kyrka, miljö och be-
rättande. Det sistnämnda arbetar många med inte 
minst ute i byarna. Kanske dags att lansera begrep-
pet »Byar berättar« och låta en stafettpinne visa 
vilka som deltar under åren. Varje by har unika 
berättelser som kanske även borde dokumenteras. 
Lycka till med avslutningen på coronaåret 2020! 
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