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Hembygdsvän - hw ser framtiden ut!

Vi vill bjuda in Dig och Din ftirening i arbetet med att ta fram en vision ftjr framtidens

hembygdsrörelse. Hur kan hembygdsrörelsen bidra till en positiv samhrillsutveckling?

Sveriges Hembygdsftrbund firar 100 är 2016. Det är ett bra tillfiille att diskutera

hembygdsrörelsens framtid. Riksstiimman har därftir beslutat att alla ft)reningar ska engageras

i arbetet med att formulera en vision fttr 2030.

Varfiir behövs en vision?
Hembygdsrörelsen bildades i början av ftjrra seklet som etl svar på de stora forändringar som

industrialiseringen och inflytkringen till städema medftjrde ftjr samhället och mZinniskors

levnadsvillkor. Uppdraget då var att be';ara och ftira vi,iare bondesamhäiiets serlvänjr-,r och

traditioner, och att hävda hänsynen till kulturarvet i samhällsutvecklingen. Detta är alltjämt en

ledstjäma ftr hembygdsrörelsen; att ftjra kulturarvet in i framtiden.

Men samhället ftirändras i snabb takt och hembygdsrörelsen behöver liksom andra

folkrörelser utvecklas om vårt arbete ska ha en betydelse för människor även i framtiden.

Ska hembygdsarbetet vara samhällsnynigt behöver vi fråga oss vad vi kan göra ft)r att möta de

utmaningar som samhället ställs inftir, som ett ftirändrat klimat, flyktingkris och integration
av nya medborgare. Vad betyder hembygdsarbete då? Vad innebåir internet och globalisering,

regionalisering och fortsatt urbanisering ft)r oss? Hur engagerar vi en allt äldre och friskare
befolkning, där mängahar invandrarbakgrund? Hur involverar vi barn och unga? Ja, hur kan

hembygdsrörelsen bidra till en positiv samhcillsuneckling?

Vi behöver en idd om vad vi vill varai framtiden. Vi behöver en vision att samlas kring, for
att utvecklas och fortsätt a alt vara en folkrörel se - folk i rörelse .

Det är det lokala som spelar roll!
Det är Du och alla andra som arbetar i hembygdsföreningar över hela Sverige som bär upp

hembygdsrörelsen. Det är Ni som möter medlemmar och allmiinheten. Vi vill veta hur Ni ser

på framtiden. Vi vill veta vad Ni tycker!
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- Hur vill Ni bidra till en positiv utveckling av Er hembygd?

- Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och

organisationer?

- Hur vill Ni att hembygdsrörelsen ska uppfattas av allmänheterlsamhället?

- Vad är det bästa som kan hända hembygdsrörelsen och/eller Din förening?

Ta upp frågorna med medlemmarna! Svara gemensamt eller var for sig. Alla åsikter,

synpunkter och ftrslag är välkomna. Vi vill ha en mångfald av svar!

Eller formulera Ert egetförslag till vision om hur hembygdsrörelsen kan bidra till en positiv

samhrillsuneckling!

Hur arbetar SHF med visionen?
Senast 1 maj vill vi ha svar pävära 4 frägorl4 önskningar. SHF:s visionsgrupp sammanställer
därefter svaren och tar fram ett fiirsta ftirslag till vision.
Förslaget går sedan ut till alla ftireningar i juni och presenteras i Bygd och Natur och på

hemsidan. for att alla ska få mö-ilighet att tycka till och lämna synpunkter och ftirslag
senast 1 september. Visionsgruppen tar fram ett reviderat ftirslag till vision som presenteras

for alla regionala hembygdsforbund på SHF:s höstmöte i november.

Visionen blir vägledande för arbetet i SFIF och de regionala hembygdsförbunden, vilka frågor
vi kommer att prioritera, hur vi skapar medlemsnytta och kommunicerar med samhället.

Visionsgruppen
Vi som fått i uppdrag att samla alla svar och ta fram ett fiirslag är:

Lena Landin, f d barnmorska som verkat på många platser runt om i Sverige. Numera bosatt
i Ramvik där hon är akiiv i Ängermanlands hembygdsrörelse.Tel.072-527 40 31.

Kjell Gustafsson, f d yrkeslärare, numera landskapsvårdare med lien som främsta redskap.
Bosatt utanftjr Växjö och aktiv i Kronobergs hembygdsrörelse. Tel 0705-86 11 65

Sven Jensön, biolog med stort intresse fiir naturskydd och landskapsutveckling. Bosatt i Broby
och aktiv i Skånska hembygdsr'örelsen. Tel070-842 12 31.

Ni är välkomna att höra av er till oss! Helst via e-post, men vanliga brev går också bra.

Mejla på vår gemensamma adress vision203O@hembygdsforbundet.se
På hemsidan www.hembygd.se/vision2O30 hittar Ni fler adresser och ytterligare information.

Vrilkomna att bidra!
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