Museiutbildningsprojekt - vilka färdigheter behövs i er verksamhet?
I Hembygden 3_2021 ingick en artikel om projektet och där efterlystes förslag på vad projektet kunde innehålla.
Praktiska saker som byggnads- och föremålsvård, katalogisering, arkivering, dokumentation, digitalisering, utställningsteknik,
guideskolning är åtminstone ämnesområden som kommer att ingå. IT-färdigheter är viktiga kunskaper att behärska och utvecklas i
och säkert något som kommer att tas med i projektet.
Finns det ännu förslag och önskemål så skicka in till forbundet@hembygd.fi.
En ansökning kommer att lämnas in till Undervisnings- och kulturministeriet nu i april och beslut kommer att komma i juni 2022. Om
finansiering beviljas kommer projektet att kunna starta i slutet av år 2022 eller senast början av år 2023
Projektet kommer att förverkligas i samarbete med KulturÖsterbotten.

Påminnelse. Hembygden 2 / 2022 utkommer 30.5 och deadline för material är 20.4.
Har ni information om sommarens och/eller hösten program så finns det ännu tid att skicka in artiklar och material till
forbundet@hembygd.fi. Observera att texten skall sändas som separat fil - och bilder separat i JPEG -format. Numrera bilderna och
bildtexterna så att det tydligt framgår vilka som hör ihop
Kom ihåg att uppge fotografens namn.

Vårstämman i Åbo lördag 23.4.2022 kl 13. (hybrid evenemang)
Vårstämman hålls i Brinkalahuset, Gröna rummet, Åbo (Gamla Stortorget 3) , och kallelsen till mötet skickades ut v. 12. Vi inleder
med stämman kl. 13 och efter det blir det en kaffepaus.
Ungefär kl 14:15 får vi höra ett föredrag om Projekt ”Förfalskarna”. Föreläsare är forskargruppen professor Kirsi Vainio-Korhonen
(TY), specialforskare Mikael Korhonen (TY) och doktorand Josefine Sjöberg (ÅA).
Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på plats men det kommer att finnas möjlighet att delta på distans.
Program och mera information finns på FSH:s webbsida.
Läs mera om projekt Förfalskarna.
Anmälan bör göras senast tisdag 19.4 till forbundet@hembygd.fi eller tfn 040-1841 668. Av praktiska skäl bör alla anmäla sitt
deltagande i vårstämman och/eller föreläsningen. Meddela också eventuella dieter.
Möteshandlingar och länk till zoom skickas ut till de anmälda.
VÄLKOMNA!
Kilen i Sideby har inlett projektet Kilen 2.0 - ett kultur- och museiområde med genomslagskraft
Kilen har startat ett 2-årigt utvecklingsprojekt för att ta fram ett nytt koncept och strategi samt handlingsplan för det framtida
Kilen. Avsikten är att under år 2022 ta fram en strategi som under år 2023 implementeras i den praktiska verksamheten.
Utgångsläget och frågeställningar:
"Hur skall ett litet lokalt museum fungera i framtiden för att vara intressant för kommande generationer?
En utmaning för alla mindre lokala museer är hur få den yngre generationen intresserad av museer och olika kulturevenemang, samt
hur kan museiägaren kombinera museet med dess byggnader och samlingar med verksamhetsformer som lockar mera besökare i
framtiden. Samtidigt är en annan utmaning hur man kan bygga verksamheten på ett ekonomiskt hållbart sätt."
Läs mera på Kilens webbsida
FSH är samarbetspart i projektet.
Medlemsuppgifter och Hembygdens adressregister
Vi har inlett "vårstädningen" i Hembygdens adressregister och Inge-Britt Sandström har skickat ut listor till er.
Kontrollera listorna och skicka tillbaka till FSH, gärna så att vi hinner få ändringar tills nästa nummer av Hembygden ska in till
tryckeriet, dvs. i början av maj.
FSH / Susanne

