NYHETSBREV december 2017
Klicka här för att avregistrera din adress

ÅRSMÖTE 22 MARS 2018 PÅ RÖRSTRANDS SLOTT & KONFERENS
Nästa år får förbundets årsmöte ett lite annorlunda upplägg än vad vi tidigre har
haft. Det blir gratis att delta, det ligger på en vardagseftermiddag och det blir inga
resor. Istället blir det ett mycket intressant föredrag av arkeolog Andreas Forsgren
som berättar om utgrävningsresultaten från ett av Stockholmstraktens mest
fornlämningstäta områden. Inbjudan och dagrodning mejlas ut innan jul.

TIPSA VALBEREDNINGEN
Känner du till någon som du tycker vore en tillgång till förbundets styrelse, eller vill du
själv engagera dig? Kontakta i så fall valberedningens sammankallande Birgitta Rapp
på birgitta@rapp.se

REVIDERA STADGAR
Det är bra att med jämna
mellanrum se över sina stadgar och
på årsmötet kommer styrelsen att
föreslå uppdateringar. Självklart
kommer alla att få tillgång till
förslaget i god tid innan årsmötet.

ENKÄT FÖR LEDUNGEN
Tidigare i höstas skickades en enkät
gällande förbundets tidskrift Ledungen
ut. Om enkäten kommit på villovägar så
hittar du den också på vår webb

SAMARBETE MED VIKING LINE
Vi har påbörjat ett samarbete med Viking Line där vi tillsammans med intresserade
föreningar vill erbjuda besök på en hembygdsgård i samband med en kryssning. I vårt
län finns kulturarv som förtjänar mer uppmärksamhet och i hembygdsföreningarna
finns den stora kunskapen med de bästa guiderna!
Är din förening intresserad av att delta eller vill ni veta mer? Kontakta
hembygdskonsulent Ann Pettersson på ann.pettersson@hembygdsforbundet.se

KULTURARVSDAGEN 2018
Kulturarvsdagen är evenemanget där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus.
Varje år arrangeras runt om i Sverige hundratals arrangemang och aktiviteter under
evenemangets dagar. Kulturarvsdagen är en del av de europeiska kulturarvsdagarna
som årligen firas runt om i Europa, huvudsakligen under september månad. I Sverige
kallar vi evenemanget Kulturarvsdagen och det äger alltid rum andra helgen i
september. I år är det tre dagar att välja på för att anordna ert arrangemang: 7, 8
eller 9 september. Såväl museer, hembygdsgårdar, privatpersoner, företag och andra
typer av organisationer är välkomna att delta med arrangemang dit allmänheten bjuds
in. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i
Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd.

Många anledningar att delta
Nästa år fyller Kulturarvsdagen 30 år i Sverige. Evenemanget är också en del av
Europaåret för kulturarv som infaller under 2018. Flera anledningar att fira
Kulturarvsdagen extra mycket under 2018 och delta med ett eller flera arrangemang.
Kulturarvsdagen 2018 hålls mellan den 79 september.
Temat är ”Dela kulturarvet” vilket helt enkelt uppmanar dig som arrangör att visa upp
det lokala kulturarvet och dela med dig av det du brinner för:
"Visa upp era lokala miljöer, byggnader och omgivningar och låt besökarna ta del av
historien genom era berättelser. Vi uppmuntrar speciellt aktiviteter riktade till barn och
unga.
Gör det gärna i en bredare kontext där det europeiska perspektivet lyfts fram: visa
upp hur det lokala kulturarvet formats genom årens lopp av internationella influenser.
Låt exempelvis traditioner, språk och mat synliggöra såväl likheter som skillnader.
Visa upp det lokala kulturarvet och berätta dess historia. Delta i
Kulturarvsdagen 2018!"
Surfa in på raa.se/kulturarvsdagen för att läsa mer

TIPSA
Vi vill naturligtvis att så många som
möjligt av våra medlemmar ska veta vad
som är på gång inom förbundet. Så
informera gärna dina föreningskollegor
om att nyhetsbrevet finns och be dem
anmäla sig till
info@stockholmshembygd.se
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