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Vinterhälsningar från styrelsen
Vi längtar
Coronan har förhoppningsvis inte drabbat så
många inom hembygdsföreningarna i vårt län.
Den har stört många föreningar och även länsförbundet. Vi har inte kunnat ha personliga möten.
Digitala möten och webbseminarier har blivit ett
nytt sätt att mötas. Visst är det en bra lösning men
nog börjar vi längta efter personliga möten för det
är så vi har vant oss att driva folkrörelser.

Årets hembygdsförening 2021
Eftersom 2021 är hundraårsjubileum för det första
riksdagsvalet med allmän rösträtt har Sveriges
Hembygdsförbunds styrelse beslutat att priset för
årets hembygdsförening 2021 kommer att tilldelas
en förening som utmärkt sig i det demokratiska arbetet. Det kan exempelvis handlar om en
förening som arbetat med förnyelse av de demokratiska arbetsformerna, haft särdeles god kontakt
med medlemmar, engagerat sig i gemensamma
aktiviteter, tagit aktiv ställning för demokrati mot

antidemokratiska krafter, eller på annat sätt visat
föreningslivets betydelse för demokratin.

Nominera nu
Vi behöver få in nomineringar till
Årets hembygdsbok senast 1 mars, och till
Årets hembygdsförening senast 10 april.
Läs mer om shf:s olika utmärkelser.

Mer om demokrati
vlh kommer att ge ut en bok om demokrati och
då försöker vi ge en historisk bild av demokratin i
vårt eget län. Förhoppningsvis är det även föreningar som vill göra egna program om demokratin
lokalt och då kanske även med utställning och
i samverkan med andra föreningar och kommunens nämnder bl.a. skolan och kulturen. Hur såg
representationen ut vid första kommunalvalet efter
1919. Hur var det med könsfördelningen och då
även inom första hembybdsföreningen. Vem var
den förste ordföranden.

Verksamhet 2021

Bli bättre digitalt

Det var inte möjligt att genomföra aktivitetsplanen för 2020 så vi får hoppas att vi kan
genomföra den under 2021. Österbottens läns
hembygdsförbund vill nu inbjuda under hösten
2021 om Coronan tillåter det. Vi har även
planer på att upprepa den kulturarvsresa UmeåBorgafjäll som vi gjorde 2019. Vi gör den tillsammans med Konstvägen och Hela Sverige Ska
Leva Västerbotten samt Västerbottens museum.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder digital kurs
för ner som känner behov av att lära sig tekniken.
Det vore bra om det finns en i varje förening och
att ni anmäler till vlh om ni kan delta i webbseminarium som vi planerar göra tillsammans med
Umeå univ. och då om demokrati bl.a.

Turism – Sevärt i västerboten
Västerbottens läns hembygdsförbund har 64
medlemskommuner med 5500 medlemmar. Alla
dessa har tillsammans mycket av sevärt. vlh vill
i samverkan med organisationer, myndigheter
och kommuner få fram det som är sevärt för
turister. I föreningarna finns så många som har
kunskap om det unika i bygden. Kanske vi t o
m kan få fram en bok för 2022 »Sevärt i Västerbotten«.

Synas i coronatider
»Syns man inte Finns man inte« sägs det. I Coronatider kan man då synas genom hemsidan, Facebook eller Instagram. Webben kan man använda
för att synas. Det finns mycket om kulturarv
digitalt på nätet
Ni kanske även har filmer, som ni kan lägga
upp på hemsidan eller Facebook. Se gärna Tomas
Andersson på Youtube och Facebook Berättarakademien Bjurholm.
Lycka till!
passar att säga – oftare än vanligt– i dessa tider

Årsmöte 8 maj – kanske digitalt
Årsmöten kan bli svåra att genomföra även i år
p.g.a. Corona. Vi har i vår aktivitetsplan anmält att vi ger Malå i uppdrag att vara värd för
årets möte, men går inte det får vi ta ett digitalt
möte.
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