Vi hoppas att er Hembygdsförenings nyårslöfte 2018
är att komma igång med ert arbete i Bygdeband.
Att dela med sig av sin hembygds historia i Bygdeband är en rolig och uppskattad sysselsättning som
ger mångfalt tillbaka i form av nya kontakter och nytt material. Det medför ingen kostnad vare sig för
den förening som lägger in material eller för den som tittar i det. Alla som har tillgång till Internet via
dator, platta eller mobiltelefon kan se det material du lägger in och er förening kommer att märka
det genom den respons ni får från personer som hittar kopplingar till sin egen släkt. Personer som
har egna foton och dokument från ert område kommer också helt säkert att höra av sig till er.
För ca 670 av Sveriges hembygdsföreningar är Bygdeband ett självklart alternativ eftersom det ägs av
Sveriges Hembygdsförbund.

Om inte du gör det – vem gör det då?
För att få inspiration och tips som besparar er mycket tid och onödigt arbete erbjuder vi er en
”Dagkurs för föreningsredaktörer”.
Kanske har ni gått kurs tidigare, då anpassar vi dagen för er som en fortsättningskurs!
Vi rekommenderar att två deltagare från föreningen medverkar på kursdagen. Detta för att man ska
ha stöd av varandra i det fortsatta arbetet. Ni kommer naturligtvis även att ha tillgång till
Bygdebands support via telefon och e‐post.
Priset för en ”Dagkurs för Bygdebandsredaktörer” är 1 950 kr för 2 personer i samma förening. Priset
gäller oavsett om ni kommer 1 eller 2 personer. Ytterligare deltagare från samma förening kan
medverka i mån av plats och priset är då 975 kr per person. Om ni behöver kan ni även hyra en dator
över dagen för 100 kr. För‐ och eftermiddagskaffe ingår. Lunch ingår ej.
Tillägg för resa och logi för kursledare tillkommer. Denna kostnad slås ut på alla deltagande
föreningar under den aktuella kursresan som pågår ca en vecka.
Välj den dag och plats som passa er bäst:

Tisdag 13 februari kl. 09.00 – 17.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Jädersvägen 1, Arboga
Onsdag 14 februari kl. 09.00 – 17.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Örvägen 2, Upplands Väsby
För anmälan och mer information kontakta Back Lena Holm på
telefon 070‐282 10 20 eller e‐post: backlena@slaktforskarhuset.se
Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Släktforskarnas hus.

