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Hej igen
Nu är vi på hembygdsförbundet igång efter en lång och härlig semster. Under hösten
är det mycket som händer och alla våra aktiviteter finns naturligtvis på webben men vi
passar på att tipsa om dem här också!

23 augusti visning av Dahliaparken i Enskede
Föreningen Dahliaentusiasterna bildades 2015, och har en fantastisk dahliaodling i
Enskede. Inger Friman från föreningen visar och berättar om dahliorna. Odlingen är
inte så stor, så antalet deltagare är begränsat till 20.
Läs merpå webben under aktiviteter och anmäl dig sedan till hembygdskonsulent Ann
Pettersson, ann@hembygd.se, 0830 21 80, först till kvarn gäller. Sista
anmälningsdag är den 20 augusti. Pris: 100 kr för medlemmar i hembygdsförening
(ange vilken förening du tillhör), 120 kr för övriga.
Det här är ett arrangemang av Kulturväxtgruppen i samarbete med Sensus.

8 september Fornminnesvandring vid Hågelby
Arkeologigruppen bjuder in till en fornminnesvandring vid Hågelby i Botkyrka med
SvenGunnar Broström
Området vi besöker ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Människor har
bott här kontinuerligt i över 3000 år. Här finns synliga lämningar från bronsålder fram
till 1940tal. Vi kommer att gå på en rundtur som är 3  4 km lång. Underlaget består
av både asfalt, grus och skogsstigar.
Tveka inte! Läs om utflykten på vår webb och ta gärna med era vänner och upplev en
del av Botkyrkas forntid.
Anmälan: Mats Hansson, email: 1hansson@telia.com tfn: 087605209.
Deltagaravgift: 100 kronor. Inbetalas till Stockholms läns hembygdsförbund: plusgiro
5883566 eller via Swish nummer 1230 134 635 och ange Hågelby.
Vandringen sker i samarbete med Sensus

89 september Hembygdskryssning
För fjärde året i rad arrangerar Stockholms läns hembygdsförbund en
hembygdskryssning med Birka Cruises. I år är temat trehundraårsminnet av
rysshärjningarna och med på kryssningen finns författaren Gunnar Lind som kommer
att tala om ryssarnas anfall mot Stockholms skärgård 1719. Sjökapten Göran P Sjödin
kommer att vara vår ciceron och guida oss genom den hembygd som härjades.
Under kryssningen kan du kombinera både nytta och nöje och ta del av allt det som
alltid följer med en kryssning med Birka: underhållning, god mat och taxfreeshopping.
Boka på birka eller på tel 08702 72 00. Ange rabattkoden ”EVHEMBYGD”. Pris 565
kr/person I priset ingår föreläsning, guidning, välkomstdrink, middag (kryssningsmeny
eller smörgåsbord) samt del i hytt Cabin Ekonomi. Läs mer om programmet på vår
webbsida eller på birkas webbsida.

14 september Hembygdskaveln på Blidö
Stockholms läns hembygdsförbund och Blidö sockens Hembygdsförening inbjuder till
årets budkavle 14 september på Blidö och i Furusund. Budkavlen har
rysshärjningarna i skärgården 1719 som tema, men bjuder också på mycket annat.
Läs mer om dagen på förbundets hemsida under aktiviteter.
Antalet platser är begränsat till 50. Kostnaden är 390 kr per person. I priset ingår
buss
till och från Campus Roslagen i Norrtälje, kaffe och en enklare lunch (wrap). Ange
särskild kost. Anmälningar och frågor skickas till Blidö Sockens Hembygdsförening
infobshf@gmail.com, senast 20190901. Betalning sker till bankgiro 344–5665.
Detaljerad programinformation skickas ut 1 september.

17 september & 1 oktober Visa alternativ  skydda kulturmiljön
När vi i hembygdsrörelsen kritiserar ett byggprojekt lyssnar man mer på oss om vi
samtidigt kan visa på alternativ. Mycket och relativt billigt kan exempelvis byggas inne
i glesa bostadsområden. Varsamt, mest på parkeringsplatser och så att man får mer
kringbyggda gårdar. Arbetsplatser och service i bottenvåningar ger socialt liv och gör
området attraktivt.Och det finns flera sätt.
Skaffa dig kunskaper om detta och skärp dina argument för att bevara
kulturmiljöerna!
Delta i Kulturmiljögruppens seminarium 17 september och workshop 1 oktober med
praktikfall som deltagarna väljer. Kursledare Ulf Johannisson och seminariet sker i
samarbete med Sensus.
Läs mer på webben och anmäl dig senast den 13 september till
ulfjohannisson1@gmail.com. Pris:150 kr per gång inklusive smörgås.
Betala till PlusGiro 5883566 eller Swisha till 123 013 46 35, ange ditt namn och
”kulturmiljö” på inbetalningen. Välkommen!

Nominera till förbundets Kulturpris
Tycker du att någon borde belönas för sina insatser för bevarande eller
levandegörande av kulturmiljöer och/eller kulturarvet? Ta då chansen att nominera till
Stockholms läns hembygdsförbunds kulturpris. Priset delas ut till en person eller ideell
organisation inom eller utanför hembygdsrörelsen och utgörs av en prissumma på 10
000 kr samt ett diplom med en motivering.
Alla som är medlemmar i Stockholms läns hembygdsförbund kan nominera en
pristagare. Som medlem räknas både enskild medlem och hembygdsförening som är
medlem i förbundet. En motivering skickas in digitalt senast den 1 december och den
ska förutom motivering innehålla namn, epostadress och telefonnummer till den
nominerade. Är nomineringen ofullständig beaktas den ej. Mottagare av priset utses
av hembygdsförbundets styrelse. Om styrelsen inte anser att någon av de
nominerade uppfyller förväntade krav delas inget pris ut. Detsamma gäller om
styrelsen anser att förbundets ekonomi inte tillåter utdelning av priset. Styrelsens
beslut går ej att överklaga.

beslut går ej att överklaga.

Arkivens dag infaller den 9 november och har ett gemensamt nordiskt tema, Gömt
eller glömt?
Föreningsarkiven i Stockholms Län är regional samordnare och det är hit du vänder
dig med frågor och beställningar. Vi hoppas så klart att så många som möjligt vill delta
och att alla kommuner i Stockholms län kommer vara representerade.
Om du behöver hjälp med att bolla idéer, ordna en utställning eller hitta någon att
samarbeta med får du gärna kontakta: Johan Silverfred på Vaxholms stadsarkiv,
tel: 08541 709 03, epost: johan.silverfred@vaxholm.se
För övriga frågor och beställning av material, kontakta: Malena Hofverberg på
FSL:s kansli, tel. 08508 283 42 info@foreningsarkiven.se

Höstens ordförandeträffar
Vi planerar att hålla ordförandeträffar runt om i länet under hösten. Den 3:e oktober i
Norrtälje, den 8:e oktober i centrala Stockholm och den 9:e oktober i den södra delen
av länet. Alla träffarna pågår mellan kl. 1820.30. Om ni har önskemål om ämnen ni
vill ta upp så hör av dig till kansliet eller någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på
hemsidan!

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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