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 Glaskrus med ingravering på Ulrika museum.  
 Foto: Jesper Ström 
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S å var det dags igen med några rader från mig. 
 

Snart startar säsongen för er ute i hembygdsgårdarna. Då passar 

det ju bra att vi kan presentera de utlovade utbildningsdagarna till-

sammans med Länsmuseet och Vuxenskolan. Läs mer om detta på 

sidan 12 i tidningen. Sedan har jag precis fått resultatet för Öster-

götland i förra årets verksamhetsenkät från Riksförbundet. Antal svar 

var dubbelt så många jämfört med förra gången, vilket är positivt. Svarsprocenten 60 %  

i snitt. Bäst var Halland där 95 % av föreningarna svarade. Motsvarande siffra för Öster-

götland är 56 %, vilket är högre än förra gången. Så tack för det! Resultatet då: jo, hem-

bygdsrörelsen lever. Under 2017 anordnades 36 000 evenemang med 4,5 miljoner besö-

kare. Den ideella arbetstiden uppgick till 3,8 miljoner timmar. Räknar vi om detta till  

Östergötland får vi följande resultat: 1700 evenemang med 21 000 besökare. Den ideella 

arbetstiden: 177 000 timmar. Räknar vi den om tiden med 180 kr/tim. får vi drygt 30  

miljoner som är det ni satsar på att vårda och visa vårt kulturarv - imponerande! 

 

L ite bekymmersamt är det dock att medlemsantalet sjunker; detta är en trend i hela 

landet, med något enstaka undantag. Det betyder att vi är färre som drar lasset och i 

långa loppet är detta inte bra. Vi behöver ta tag i medlemsfrågan. Jag har nämnt förr om 

Vuxenskolans hjälp till föreningsutveckling, och skriver mer om den på nästa sida, där tre 

föreningar i Finspång provade detta en lördagsförmiddag i Hällestad. Man diskuterar  

internt i respektive förening frågor som man normalt tar för givet. Jag tror att alla före-

ningarna hade en färdig aktivitetsplan klar när man lämnade mötet. Så utnyttja Vuxensko-

lan, de står för hela arrangemanget med lokal och processledare. Dessutom är utbildning-

en helt gratis! 

 

J ag kommer att återkomma till de två fokusområden som Riksstämman beslutat om.  

Det är Barn och unga samt Landskapets förändring. Hembygdsrörelsen har alla förut-

sättningar att delta i detta arbete. Kanske är det genom detta vi kan attrahera nya medlem-

mar. Nu ser jag fram emot Årsmötet och i samband med detta visningen av Östergötlands 

museums utställning Folkkonst Östergötland. Och apropå detta: har ni uppmärksammat 

att folkkonst också är ämnet för evenemanget Östgötadagarna i september? Passa på då 

och visa upp hembygdsgården och några fina exempel på Folkkonst! 

 

Väl mött! 

Ordföranden har ordet  

Denny Lawrot 

Hembygdsbladet önskar en Glad Påsk! 
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Nu har jag fått pröva det studiematerial runt förenings-

utveckling som Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram. 

Jag har tidigare både pratat och skrivit en del om detta 

material, vilket jag nyligen fick testa i praktiken.  

Tre av våra föreningar i Finspångs kommun träffades en 

lördag i Hällestad församlingshem, runt den ”duk” som 

utgör grunden i studiematerialet. Det var representanter 

från Hällestad, Finspång och Rejmyre hembygdsför-

eningar som under ledning av Magnus Eriksson tog oss 

an ”utvecklingssamtalen”. De frågor vi hade att ta oss 

igenom var: 

1. Föreningens nuläge 

2. Vi-anda och identitet   

3. Drivkrafter  

4. Rekrytera och vårda medlemmar  

5. Att synas och höras.  

Dessa fem frågor väckte omfattande diskussioner - och 

utan processledarens avbrott med önskemål om redovis-

ning av vårt samtal hade vi nog alla fastnat efter ett par 

punkter. Den sjätte och sista frågan handlade om att 

samla ihop de fem första diskussionerna till en konkret 

handlingsplan. Här finns rutor för: 1. Vad som ska gö-

ras. 2. Hur och av vem. 3. Första steget och när det ska 

vara klart.  

Min uppfattning är att materialet gav väldigt bra och 

intressanta diskussioner, frågor lyfts som man egentlig-

en aldrig hinner prata om i föreningen. Sammanträdesti-

den går åt till de närliggande frågorna som rör den dag-

liga verksamheten. Men nya tider kräver kanske nya 

grepp för att fånga intresset för medlemskap eller att 

behålla medlemmar. Jag vill rekommendera alla före-

ningar att pröva detta material!  

En extra krydda tyckte jag var dynamiken i att höra 

andra föreningars diskussioner. Mitt förslag är att ni 

pratar med ”grann-föreningar” och bestämmer ett datum 

med dem. Sen kontaktar ni Lars-Olof Johansson på 

Vuxenskolan eller Jesper på kansliet för det praktiska 

arbetet med program, lokal och processledare. Att ägna 

fyra timmar till analys av var man står, vart man vill och 

hur man når dit är en värdefull satsning på framtiden. 
 

Denny Lawrot, Östergötlands Hembygdsförbund 

Spännande möte med framtiden 

Hällestad Hembygdsförening med processledaren Magnus 
Eriksson (t.h.) på kursträffen i föreningsutveckling. 
Foto: Denny Lawrot 

Januarikonferensen 2018 

Östergötlands Hembygdsförbunds Januarikonferens 

hölls på Östergötlands museum lör 27 januari. 45 delta-

gare samlades för att bl.a. höra mer om satsningen på 

Folkkonståret 2018. Konstintendent Stefan Hammen-

beck informerade att 8-10 nya föreningsbesök planeras, 

samt att museets årsbok har ett givet fokus på den kom-

mande folkkonstutställningen som invigs i april.  

Därefter berättade Harald Nilsson från släktforskarför-

eningen DIS-filbyter om deras verksamhet och registre-

ringsprogrammet DISGEN, vilket redan används av en 

del hembygdsföreningar. 

 

Efter lunchen informerade Caroline Palm från Region 

Östergötland om evenemanget Östgötadagarna som 

sker första helgen i september varje år. I år ska även 

detta gå i folkkonstens tecken, och föreningar som  

önskar delta får gärna använda sig av detta tema. 

Avslutningsvis berättade Anna Lindqvist, avdelnings-

chef för Samlingar & Konservering, om den satsning på 

utbildningar i föremålsvård som kommer ske under året. 

Ett efterlängtat samarbete mellan museet, hembygdsför-

bundet och SF Vuxenskolan. OBS: se sidan 12 för  

inbjudan & program till kursdagarna! 

Jesper Ström, Östergötlands Hembygdsförbund 

https://www.ostgotadagarna.se/sv/
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Försäkringskonferensen 2018 

Konferensen hölls den 24-25 februari på Karlsgatan 2 i 

Västerås i ASEAS gamla anrika lokaler. Där inryms 

numera bl.a. Värmlands läns museum samt ett konstmu-

seum. Representanter ifrån de flesta hembygdsförbun-

den var närvarande. Värdar för konferensen var som 

vanligt Länsförsäkringar Halland med Carolina, Sara 

och Anna från försäkringskansliet i Varberg. 

G eneralsekreterare Jan Nordwall från SHF i Stock-

holm talade om vikten att värna om sitt kulturarv, 

förebygga skador som kan uppstå, och använda sig av 

investeringsbidrag för skadeförebyggande åtgärder.  

Jan-Olof Ivarsson, Länsförsäkringar Halland, gav bak-

grund till Hembygdsförsäkringen. Den är en grupplös-

ning för medlemmarna i SHF. Drygt 2000 är medlem-

mar och omfattas av den. Försäkringsgivare till grupp-

försäkringen upphandlas på den svenska försäkrings-

marknaden. Senaste upphandlingen var inför 2017 och 

då valde man att fortsätta med Länsförsäkringar Hall-

and som varit försäkringsgivare sedan 2005. Totalt idag 

är premien på drygt 9,2 miljoner och ett uppskattat 

värde på all försäkrad egendom är 9 miljarder. 

Fördelarna med en gruppförsäkring är att man tar fram 

en försäkring anpassad efter hembygdsföreningarnas 

verksamhet och behov. På så vis kan en stor grupp få en 

fördelaktig premie samtidigt som man får en större möj-

lighet att påverka försäkringsgivaren. Genom att ha en 

gemensam försäkring kan förbundet stötta föreningar 

både praktiskt och ekonomiskt med skadeförebyggande 

arbete. 

J onas Arrhenius, skadeförebyggare på Länsförsäk-

ringar Halland, talade om vad man kan göra för att 

förebygga och begränsa skador i hembygdsgårdar: En 

årlig översyn och planering över vad som behöver göras 

i tid och rum. Använda sig av de investeringsbidrag 

som finns. Stora skador orsakas årligen av bränder, vat-

tenskador och inbrott. För skador orsakade av bränder 

rekommenderar Jonas Arrhenius bl.a. pulversläckare. 

Heat Controller är en sensor som går att placera i trä- 

lagret vid murstocken för att förhindra överhettning och 

brand. Vid eldning i braskaminer, rekommenderas att 

inte elda mer än 3 kg ved i timmen. För att förhindra 

vattenskador är en vattenfelsbrytare en vettig investe-

ring. För stöldmärkning av maskiner och verktyg, finns 

DNA märkning, lätt och enkelt. 

Under konferensen gick diskussionerna i huvudsak ut 

på skadeförebyggande åtgärder för att värna om kultur-

arvet. Vid uppkomna skador, anmäl till kansliet. En 

skadereglerare kommer ut som man håller kontakten 

med tills skadan är reglerad. Ersättningskrav verkställs i 

regel inom ett år.  

Försäkrat i fel kategori (för liten yta), ej uppfyllda 

skyddskrav eller ej uppfyllda säkerhetsföreskrifter kan 

ge minskning av ersättning. Förhöjd självrisk sker vid 

förnyad vattenskada med halva basbeloppet. 

Konferensen avslutades med lunch på Karlsgatan 2. 

Gångavstånd till bussar och tåg. I bagaget mängder med 

information att delge sina föreningar! 

Birgitta Hertin, försäkringsombud Östergötlands  

Hembygdsförbund 

https://www.hembygd.se/om-shf/service/forsakring/
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D et handlar om en man, som är ganska okänd för 

de flesta och som helt plötsligt blivit aktuell. För 

ett par veckor sedan ringde Inger Hornvall och und-

rade om Grebo Hembygdsförening var intresserad av 

en del gamla föremål, bl.a. en påse med handsmidd 

spik, ca 3 kg, dvs. ungefär 275 st och en påse med 405 

räfspinnar som blivit kvar i hennes villa, som kallas 

Haga, vid Norrbyvägen i Grebo.   

Den har tidigare ägts av Oskar Fallman, som levde 

1885-1967, och som var en riktig Uppfinnarjocke. Det 

berättas att han varit på kalas men suttit tyst och funde-

rat istället för att vara social och trevlig, så han fick en 

del bannor av frun när de kom hem. Då berättade han 

att han just kommit på en fantastisk lösning på ett pro-

blem som han länge grunnat på - nämligen att på en 

gång borra alla 16 hålen för pinnarna i en räfsa.  

Påsen med räfspinnar väckte nu något till liv som 

hände för 10 år sedan. Jag blev då uppringd av en man, 

Olle Axelsson, från Hultsfred. Han berättade att han i 

sin samling gamla fordon hade en maskin, med vilken 

man kunde tillverka räfsor. Den hade kommit från 

Grebo men hamnat på olika ställen i Östergötland in-

nan han erbjöds att ta hand om den. Annars hade den 

gått till skroten.  

D en hade då bestått av en rad verktyg, som kunde 

göra olika arbetsmoment, men det var ingen som 

riktigt visste hur allt fungerade. Men denne man, som 

var ett tekniskt snille och särskilt skicklig i råoljemoto-

rer som han fick åka runt i landet och serva, försökte 

sätta sig in i hur Oskar Fallman hade tänkt.  

Han byggde sedan ihop allt på en öppen husvagn, så 

man kunde köra omkring med ekipaget till olika mark-

nader. Han var t.o.m. på Skansen i Stockholm och 

hann inte tillverka räfsor i den takt som de såldes, men 

kvar blev alla skaften, för de gick inte in i bilarna.  

Några ur vår styrelse åkte ner till Hultsfred för att med 

egna ögon beundra underverket och fick där en ordent-

lig demonstration och videofilmade honom i hans ar-

bete. Han ville gärna sälja räfsmaskinen till oss i 

Grebo, där den ju hörde hemma, men priset var ganska 

högt och våra lokaliteter tillät inte något förvärv, så vi 

tipsade Åtvidabergs Hembygdsförening, men de nap-

pade inte på förslaget, så där kunde ju historien fått 

sluta. Men nej. 

P åsen med räfspinnar väckte frågan på nytt. Äga-

ren, Olle Axelsson, som redan för 10 år sedan var 

mer än 80 år men väldigt vital, kanske inte längre 

fanns i livet. Hans telefonnummer hade upphört. 

Mängder av personer med samma efternamn fanns i 

Hultsfred. Jag ringde på måfå och fick ett tips om hans 

släkt i Storebro. Där hade jag riktig tur, för den 

Historien kring en räfsmaskin 

Text & bild: Rolf Gordon, Grebo Hembygdsförening 

Olle Axelsson i aktion år 2007. 
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som svarade var hans yngre bror, som ordnat försälj-

ningen av Olles maskinpark. Olle hade gått bort för 

några år sedan, men ingen visste vem som köpt maski-

nen. Jag sökte på Google. Då fick jag en träff i 

Voxtorp, där hembygdsföreningen har en mängd trak-

torer och maskiner. Voxtorp ligger mellan Kalmar och 

Söderåkra. Där hade den hamnat, och man hade fått 

instruktioner om hur den skulle skötas.  

Den har visats upp på olika hembygdsdagar i regionen 

och kommer köras på Voxtorpsdagen söndagen före 

midsommar. Men en felaktighet i ursprunget finns 

kvar. Den skulle ha tillkommit 1840 och drivits med 

vattenkraft och ha betjänats av 9 personer och varit en 

föregångare till löpande bandet.  

S å kan man fantisera, om man inte vet hela förhisto-

rien. Hundra år fel i tiden. Kanske får dessa trä-

räfsor en renässans nu när plasten inte längre är lös-

ningen på alla problem utan kanske ett problem i sig. 

Vi har själva några nytillverkade räfsor, som bara behö-

ver skaft. Skulle någon behöva räfspinnar eller hand-

smidd spik kan vi stå till tjänst. Videon med demon-

strationen av räfsmaskinen kommer att visas vid kvälls-

träffen i Klockaregården den 20 mars.  

Har nu talat i telefon med ordföranden i Voxtorps 

Hembygdsförening. De hade förgäves sökt information 

om maskinens ursprung. Nu vet de litet mer. Ibland är 

det rena tillfälligheter, som ger lösningen på ett pro-

blem! 

Skärkinds Hbf 40 år 
 

D en 7 dec 1977 kl.19.00, med en halvmeter nyfallen 

snö runt knuten, startade kyrkobrödrakåren ett 

möte hos fam. Olle och Ruth Willén i Kvästad.  
 

Denna händelse kom att bli startpunkten för oss, då en 

fråga om att bilda en hembygdsförening väcktes. En 

grundplåt av 500 kr skramlades ihop och därmed var 

processen igång. En arbetsgrupp bildades av initiativ-

tagaren och kyrkoherden Andreas Bengtsson, och för-

slag på stadgar kom till 18 jan 1978. 
 

En interimsstyrelse bildades 25 jan 1978 i bygdegården, 

med anslutning till Östergötlands Hembygdsförbund. 

Till ordf. valdes C-A Svensson, Kätterstad, Jonas Eng-

ström till kassör. Övriga ledamöter: Gunnar Olai, Per-

Erik Andersson, John Svedin, Mats Backeröd och Mona 

Tolander. Samtidigt valdes Åke Tolander till revisor och 

är 40 år senare fortfarande en av våra revisorer. 
 

Många möten hölls under år 1978 och några studiecirk-

lar startade, men vid första årsmötet den 22 jan 1979, 

blev vår förening officiellt bildad, då C-A Svensson 

överlämnade klubban till nyvalde ordf. Maj Andersson, 

Herseberga. Många studiecirklar, gårdsvandringar, torp-

inventeringar och utflykter har genomförts under alla 

dessa år. Allt finns nertecknat i alla årsberättelser och 

protokoll, som finns bevarade i vår hembygdsstuga. 
 

F rån 1984 och under många år hyrdes den f.d. bank-

lokalen av kyrkan och sedermera nuvarande hem-

bygdsstugan av Bleumerska stiftelsen. Ett omfattande 

renoveringsarbete av huvudbyggnaden genomfördes, 

med vatten, avlopp, toalett, kök och ny el. Ett av många 

projekt har varit flytten av skyttegillets paviljong år 

1995, från skyttegillets bana i Mosstorpet. Detta genom-

fördes under strapatsliknande former över åker och äng 

med hjälp av släde och traktor. 

 

Föreningen är sedan 2012 egen fastighetsägare. Gården 

Lilla Skävid gick till försäljning och styckades upp, 

varav en del skänktes till föreningen som gåva av Bleu-

merska stiftelsen. Då röjdes buskar och sly, och en väg 

byggdes med parkeringsplats; vidare flyttades skyttepa-

viljongen. År 2014 startade vi bygget av ett museum, 

som året efter fixades invändigt, och gamla ting placera-

des ut med skyltning. Samtidigt renoverades skyttepavil-

jongen till ett café. På nationaldagen 6 juni 2015 invig-

des museet av kommunalråd Karin Jonsson. 
 

E n unik samling tidskrifter, föreningsprotokoll, foto-

album, tidningsurklipp, verktyg och redskap har 

genom åren skänkts till vår förening och finns att beskå-

das i hembygdsstugan och museet. Under åren har åtskil-

liga timmar lagts ner helt ideellt, utan vilka denna före-

ning inte överlevt idag. Jag vill framföra ett stort tack till 

våra föregångare, som förstod vikten av att bevara alla 

dessa gamla ting till framtiden. Föreningen har följt stad-

garna från 1978 med att värna, bevara och vårda hem-

bygdens miljö till kommande generationer. 
 

På vårt årsmöte den 11 mars i Skärkinds bygdegård, gra-

tulerade vice ordf. för Östergötlands Hembygdsförbund 

Rolf Pettersson till våra 40 år och överlämnade ett di-

plom (bilden nedan).                                      

                              Sören Karlsson, ordf.  Skärkinds Hbf. 
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Fram för fler unga och fler stolar i de  

beslutande rummen! 
 

– Sätt in stolar i de beslutande rummen, helt enkelt. Har vi 

bara sju stolar, sätt in en åttonde och den stolen är avsedd 

för någon med ett ungt perspektiv, säger Mårten Anders-

son som sitter i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i 

landsbygdsutveckling. 

Nu råder årsmötenas tid. Styrelseledamöter och valbered-

ningar håller som bäst på att se över styrelsernas samman-

sättning och att söka efter nya ledamöter. Men inte sällan 

är medelåldern hög i de beslutande rummen varför man 

ofta går miste om det unga perspektivet. 

– Vi jobbar för att fler unga ska sitta i beslutsfattande  

position, säger Josefin Heed, ordförande i Landsbygdsnät-

verkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling. 

Bli bättre på att engagera unga 

Arbetsgruppen ordnar utbildningar, workshops och konfe-

renser för att ge unga fler verktyg för att bland annat lära 

sig mer om hur styrelsearbete fungerar. Men man riktar 

sig även mot äldre. 

– Det är också väldigt viktigt att vi ordnar utbildningar för 

dem som redan sitter i styrelser och valberedningar så att 

de kan bli bättre på att engagera nya personer, menar  

Josefin Heed. 

Ställ in en extra stol 

Mårten Andersson, som också är ledamot i Landsbygds-

nätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling, har 

ett handfast råd till dem som håller på med rekryterings-

arbete. 

– Våga fråga de unga. Sätt in stolar i de beslutande rum-

men, helt enkelt. Har vi bara sju stolar, sätt in en åttonde 

och den stolen är avsedd för någon med ett ungt perspek-

tiv. 

Josefin Heed tillägger att det är dags att valberedningar 

och styrelseledamöter börjar vidga sina vyer och att de 

vågar fråga andra än den typ av människor som redan  

sitter i styrelsen. Det handlar trots allt om framtiden! 

 
 

Mickan Thor, www.landsbygdsnatverket.se 

 

Tryserums Hembygdsförening renoverar 
 

Siverska prästgårdsflygeln i Västertryserum från 1700-

talet har under hösten fått sitt tak reparerat genom pro-

jektstöd från landsbygdsprogrammet. Syftet med pro-

jektet är att bevara kulturhistorisk värdefull byggnad. 
 

Arbetet med att lägga om taket med gammalt tegel och 

montering av ny läkt har utförts av Tryserums Bygg.  

Antikvarie Ann-Charlotte Hertz har varit behjälplig un-

der den varsamma renoveringen.  
 

Källa: www.hembygd.se/tryserum 

 
 
 

Läs om bidrag via Landsbygdsprogrammet   
på denna länk:   

Foto: Tryserums Hbf 

https://www.hembygd.se/radgivning/offentliga-stod-till-hembygdsforeningars-utvecklingsprojekt/landsbygdsprogrammets-projektstod/
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Medlemsföreningar! Har ni gett ut en hembygdsbok under 2017? 

Då kan den nomineras till Sveriges Hembygdsförbunds utmärkelse  

”Årets Hembygdsbok”! Vinnaren presenteras under bokmässan i Göteborg  

i september.  

Välkommen att skicka in ett exemplar till oss, så utser vi Östergötlands  

nominering bland inkomna bidrag. Priset är ett diplom och 10 000 kr!  

Skicka i god tid - nomineringen ska vara inne senast den 30 april.  

Läs mer om reglerna och förfarandet på denna länk:  

 

SKICKA BOKEN TILL: 

Kansliet 

Östergötlands Hembygdsförbund 

Vasavägen 3 

580 20 Linköping 

 

http://www.atremi.se/
http://www.hembygd.se/radgivning/utmarkelser/arets-hembygdsbok/
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Arkivkurs för föreningar 
Arkivet är föreningens bästa minne.  
Men det bevaras inte utan aktiva insat-
ser. Östergötlands Arkivförbund ger svar 
och andra praktiska tips. Vad ska sparas? 
Vad kan gallras? 
 

Tisdagen den 9 april 2018 håller länsarkivarie Albin Lindqvist en kvällskurs i grundläg-
gande arkivkunskap för föreningar. Platsen är Vattengränden 14 i Norrköping (gamla  
Folkets hus), kl. 18:00-20:00. Ingen avgift för medlem i hembygdsförening ansluten till  
Östergötlands Hembygdsförbund. Fika och kursmaterial ingår.  

Begränsat antal platser. Anmälan senast 5 april, till info@ostergotlandsarkivforbund.se  
eller 011-12 28 90. Välkomna! 

mailto:info@ostergotlandsarkivforbund.se
http://www.dis-filbyter.se/
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http://www.ostgotateatern.se/
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Som en del av projektet Folkkonst 2018 är härmed alla föreningar välkomna på  

kostnadsfria utbildningsdagar med Östergötlands museum, Östergötlands  

Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan! Lär er att vårda era  

samlingar och kulturarvsskatter genom kortkurser i: 

•   Föremålsvård - underhåll och förvaring av bl.a. bruksföremål, textilier, trä, glas mm. 

•   Fotohantering - fysisk hantering, scanning, digitalisering och publicering. 

•   Katalogisering - struktur i inventering och registrering.  
 

Experter från Östergötlands museum leder kurserna. Tre ”stationer” med samma program vid 

varje tillfälle kommer att hållas, mellan vilka deltagarna kan rotera. Två gånger i vår och två 

gånger i höst hålls dagarna på utspridda hembygdsgårdar i länet. Ni får tillfälle att i föremålens 

hemmamiljö handgripligen praktisera kunskaperna som lärs ut! 
 

DATUMSCHEMA: 

Lördag 5 maj: Risinge Hembygdsgård (samling prästgården). Senaste anmälan: fre 27 april 

Lördag 19 maj: Mjölby Hembygdsgård. Senaste anmälan: fre 11 maj 

Lördag 8 sept: Kisa Hembygdsgård. Senaste anmälan: fre 31 aug 

Lördag 15 sept: Ringarums Hembygdsgård Norra Berget. Senaste anmälan: fre 7 sept 
 

Tider: kl. 09:00 – 13:00. OBS: Medtag egen fika & lunch!  
 

Anmäl er med antal, namn och förening till:   

Studieförbundet Vuxenskolan   

ostergotland@sv.se, tel: 013-31 40 70, 011-10 05 35 

Delta gärna flera gånger från samma förening!  

     

FÖREMÅL FÖR FRAMTIDEN!  

 Våren & hösten 2018 

  

Inbjudan: utbildningsdagar 
för hembygdsföreningar 


