
Hembygdsrörelsen firar 
100 år  

Sveriges Hembygdsförbund firar  
100-årsjubileum under 2016 och har 

utlyst året till Hembygdens år. Jubileet 
blir ett tillfälle för gemenskap, fest och 

glädje. Vi ska fira en av Sveriges 
största folkrörelser och 

uppmärksamma allt det arbete som 
utförs i drygt 2 000 medlems-

föreningar. 
Är du intresserad av historien, 

nutiden och framtiden på platsen där 
du bor? Då är du hjärtligt välkommen 
att fira med oss. Sista helgen i augusti 
(27-28) firas de 100 åren på Skansen 

med många härliga inslag från ett 
brett verksamhetsfält. Olika berättar-
aktiviteter kommer också att äga rum 

under året. 
 

Riksmötet i Falun 
Hembygdsförbundet hade inbjudit 

föreningen till Riksmötet i Falun för 
att hålla i en föreläsning under temat 
”Hemma på min gata – i staden”. Som 

förening är det roligt att 
uppmärksammas i ett större 
sammanhang. Det har lett till 

regionala föreläsningar under samma 
tema samt samtal om möjliga 

utvecklingsvägar för en 
hembygdsförening. 

 

Nya medlemmar 
Styrelsen önskar alla nya medlemmar 

välkomna till föreningen.  Vi är 
oerhört glada åt den tillströmning som 

föreningen har av nya medlemmar. 

 

Tankar inför 2016 
 

Att ta sig lite tid och blicka bakåt på höstens verksamhet 

ger en härlig känsla av att många besöker vår hembygds-

gård och uttrycker sin uppskattning av det som görs. De 

spontana uttalandena vi möts av leder också till att 

styrelsen kan känna glädje över sitt ideella engagemang. 

Alla styrelsemedlemmar bidrar och medverkar med sina 

kunskaper till en helhet som utvecklar verksamheten och 

därmed föreningen. En viktig erfarenhet inför 75-års-

firandet hösten 2016. 
 

Mot bakgrund av de rapporter som tyder på att ideella 

organisationer kommer att spela en ny och ännu viktigare 

roll i framtiden blir det än mer intressant. En studie från 

KPMG och World Economic Forum visar hur offentlig 

sektor, privat sektor och civilsamhälle smälter samman. 

Den beskriver bland annat ett antal intressanta framtids-

scenarier som är viktiga att förstå i strategiskt arbete inom 

ideell sektor, offentlig sektor och privat sektor. Ideella 

organisationer har lokal expertis och insikter på gräsrots-

nivå som andra samhällssektorer ibland saknar. Inte minst 

är globaliseringen och informationstekniken viktiga driv-

krafter för samverkan, både över nationsgränserna och 

mellan samhällssektorerna. Nya och icke-hierarkiska 

strukturer skapas genom internet, mobiltelefoni och 

sociala medier.  
 

Ett konkret exempel på denna utveckling var den skrivelse 

som vi gjorde tillsammans med JM AB och som gällde 

gatunamnen i det nya bostadsområdet på gamla 

Kabelfabriken. De funderingar som föreningen ställer sig 

utifrån dessa influenser är på vilket sätt vår verksamhet 

kan utvecklas och hur detta kan påverka beslutsfattare när 

det gäller ekonomiskt stöd till föreningar som har ett antal 

år på nacken?  Eller satsar det offentliga, generellt, i första 

hand på nya föreningar? 

 

Anita Lundin 
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Budkavlen 
Söndagen den 20/9 besöktes föreningen av ca 35 personer från länets olika hembygdsföreningar. De som 
ansvarade för köket började redan klockan åtta så att vi kunde bjuda på ost- och grönsaksmackor samt 
småkakor och kaffe när besökarna kom. Gästerna kom klockan tio och fem minuter efter beräknad tid var 
gårdsplanen full av gäster och så småningom hade alla slagit sig ner vid de dukade borden och smörgås-
brickorna ställdes fram. Gästerna lät sig väl smaka. Strax före klockan 11 hade alla gäster inklusive våra värdar 
lämnat för att få en guidad tur i Brännkyrka och Hägersten. Aktiviteten var ett samarrangemang med 
Hägerstens Hembygdsförening. Lunchen intogs på restaurang Casa de Lago vid Långsjön. 
 

Kultur i ögonhöjd 
Liksom tidigare år kunde vi, genom ett projektbidrag från Stadsdelsnämnden, bjuda in förskolor och skolor, 
årskurs 0 till 3, till Kultur i ögonhöjd. Intresset växer och i år hade vi ca 250 barn inbokade till Lerkrogen. 
Under en för- eller eftermiddag berättade vi för barnen om gamla tiders livsmiljöer och villkor. Nu kontaktas 
vi även från skolorna på Södermalm för besök. 
 

Utställningen ”Situation hembygd” 
handlar om begreppet hembygd och om vad det betyder i dag och i framtiden. Med hjälp av hembygds-
rörelsen, allmänheten och inbjudna konstnärer, institutioner och kulturskapare undersöker utställningen 
hembygdens tillstånd.  Föreningen är inbjuden till ett panelsamtal den 10 mars som kommer att handla om 
hembygdsrörelsens historia, samtida roll och framtida samhällsuppdrag.  Utställningen kan ses hos 
Stockholms Läns museum i Sickla. 

 

Digitaliseringsprojektet 
Under senare delen av hösten ägde avslutningsmötet rum med folkhögskolan ALMA som hjälpt oss att 
digitalisera våra bilder. Nu har vi kommit till nästa fas, nämligen att granska och komplettera bildens innehåll. 
Det sker i form av studiecirklar som Arne Lönnebring håller i tillsammans med Leif Gidlöf. Vill du delta i någon 
studiecirkel så hör av dig till Arne. Gå in på www.kulturarvstockholm.se eller via länken på föreningens 
hemsida för att se och kommentera de ca 500 bilder som nu är tillgängliga från Brännkyrka. 

 

Årsskriften 2015 
Den 24 januari öppnar vi Lerkrogen för vårens verksamhet och i samband med öppnandet kan du som 
medlem hämta ditt exemplar av årsskriften för 2015 (max 1 ex. per hushåll).  Årets medlemsskrift handlar om 
utvecklingen av Långbroparken under 100 år. Kan du inte komma i januari så går det att hämta skriften vid ett 
senare tillfälle. Vi kan även skicka den mot portokostnad, sänd i så fall ett mail till föreningen. 
 

Vårprogrammet 2016 
Vi hoppas att du som medlem hittar något av intresse och har tillfälle att besöka oss en söndag. Glöm inte att 
vi har öppet även på onsdagseftermiddagarna. Då kan du delta i en studiecirkel inom IT- kunskap. 

 

Årsmötet 2016 
Boka redan nu dagen för vårens årsmöte. Det är onsdagen den 16 mars klockan 19.00 på Godtemplargården. 
Kallelse och övriga handlingar skickas några veckor innan. En intressant föreläsare kommer att finnas på plats. 
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