Medlemsbrev
8_oktober / 2022

Hej föreningar
Här kommer lite info om vad som är på gång i höst. Hoppas er verksamhet har kommit igång och att ni nu har
möjlighet att samlas "på riktigt" efter att covid-19- pandemin nu har lättat. Tyvärr har många arrangörer av olika
evenemang märkt att deltagarantalet inte är lika stort som under åren före pandemin. Orsakerna till det här kan
vara många men jag hoppas, som så många andra, att vi får igång det här med att samlas och umgås på riktigt
igen.

Hembygdsdagarna i Ekenäs
Ett 50-tal hembygdsintresserade samlades i Ekenäs under hembygdsdagarna 10-11.9. Programmet
under veckoslutet har fått bra respons från deltagarna. Ekenäs visade sig från sin bästa sida; solen sken
och det var varmt vilket bidrog till att höja stämningen ännu mera. I årets sista nummer av Hembygden
kommer att finnas ett kort reportage från hembygdsdagarna.
Nästa gång ordnas hembygdsdagarna 2024 i Åboland, och nu redan kan det vara bra att börja fundera
var kan vi samlas, hur många dagar och vilket program ska vi ha. Vi kommer att så småningom sätta ut
på Fsh:s webbsida ett formulär där ni kan fylla i tips, idéer och önskemål om hembygdsdagarna; behöver
konceptet ändras och i så fall hur och varför.
Hembygden 3-2022

Årets sista nummer av Hembygden utkommer den 30.11, lämpligt till lilla jul. Har ni artiklar eller annat
material som ni vill publicera i tidskriften, så skicka in det så fort som möjligt, senast 20.10.
Vill ni delta i en gemensam julhälsning som publiceras i Hembygden? Skicka in per e-post föreningens
namn så som ni vill ha det publicerat. Kom ihåg att uppge faktureringsadress och fakturorna skickas som
pdf. per e-post
Priset är 40 €/förening.
Deadline för artiklar och annat material är 20.10, men julhälsningar kan skickas in fram till 31.10.

Medlemsuppgifter och adressändringar

Vi saknar ännu några föreningars uppdaterade medlemsregister, så har er förening inte skickat in listan,
gör det så snabbt som möjligt. Om ni vill ha ett utdrag ur vårt register kan vi skicka på begäran. Postens
avgifter kommer att höjas ytterligare år 2023 och vi behöver få tidskriften skickad till de som ska få den
som medlemsförmån i er förening.
Bokmässan i Helsingfors 27-30.10.2022

FSH deltar som brukligt på Bokmässan med en egen monter (7e99) och hembygdsföreningar,
hembygdsforskargrupper samt privatpersoner har möjlighet att sälja hembygdslitteratur.Förbundet
ansvarar för försäljningen och uppbär en provision på 10 % av försäljningsintäkterna.
Böckerna kan hämtas direkt till Mässcentret i Böle eller föras till I-B Sandström i Grankulla.
Anmälningsblankett och mera info finns på förbundets webbsida.
Visningssidan i Katalogen

Vi har nu fått ett första förslag på visningssidan, dvs hur ser det materialet i Katalogen ut för besökare på
er webbsida.
Vi kommer att tillsammans med Webbhuset finslipa några detaljer och göra vissa ändringar. Om allt går
som planerat hinner Webbhuset nu i höst göra våra ändringsförslag, så att visningsmodulen kan tas i bruk
detta år.

ANNAT:
Höststämman, hålls i år i Helsingfors i början av november.

Det kommer att finnas möjlighet att delta även online och datum och plats meddelas i kallelsen
som skickas ut 7.10.
Info hittas också på webbsidan efter den 7.10. Har ni önskemål på innehållet i verksamhetsplan för år
2023 så skicka gärna in förslag till forbundet@hembygd.fi
Hösthälsningar från
Susanne och Heidi

Sture Lindholm berättar för deltagare i hembygdsdagarna om massgravarna och minnesmärket i
Dragsvik.
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