
 
 

Hembygdsposten – en ny infokanal för hembygdsföreningarna  

Hembygdsposten är ett bra sätt för dig som vill få eller vill skicka information om vad som 

händer på hembygdsfältet i hela Svenskfinland. Hembygdsposten är information från hembygds-

föreningarna till andra hembygdsföreningar och dess medlemmar. 

Systemet upprätthålls av Fsh och Digihem och materialet sätter hembygdsföreningarna in själva.  

Man kan sätta in information som intresserar ett litet större geografiskt område eller fler 

föreningar än enbart den egna lokala föreningen.  

För att delta i Hembygdsposten skickar man sin e-postadress till administratörerna. Systemet 

fungerar på samma sätt som Museoposti, som upprätthålls av Museiförbundet och riktar sig till 

professionellt-skötta minnesorganisationer. 

Kort om Hembygdsposten: 

Upprätthålls av Fsh och Digihem 

Vem sätter in information? De som prenumererar sätter själva in material men även andra kan 

via administratör sprida information till hembygdsföreningarna. 

Vilken information kan man sätta in? Information om kurser, seminarier, föreläsningar, 

evenemang, forskningsresultat, sökes sommararbetare, förfrågningar som gäller det allmänna 

arbetet inom hembygdsverksamheten, aktuella ansökningar mm 

Vill du vara med på postningslistan? Ta kontakt med Digihem/Susanne Lagus 

Vill du avsluta din prenumeration eller ändra e-postadress: meddela administratörerna Tom 

Sandström (Fsh) eller Susanne Lagus (Digihem) 

 

Mera information får du genom att besöka  www.digihem.fi/hembygdsposten eller genom att 

kontakta susanne.lagus@hembygd.fi 

 

Jubileumsåret 2017 är här! 

 

Året inleddes officiellt med pompa och ståt i Helsingfors nyårsnatten 2016. Det är glädjande att 

så många kommer att uppmärksamma året 2017 på flera olika sätt. 

Fsh och Digihem erbjuder hembygdsföreningarna att kostnadsfritt delta i den digitala 

utställningen ”Historisk hembygd 1917”. Många föreningar har redan publicerat material i 

utställningen men ännu finns både tid och plats för fler föreningar att delta. Bekanta dig med 

sidan och se hur berättandet om Svenskfinland under åren 1917-1918 fortskrider. Utställningen 

hittas på webbsidan www.historisk.hembygd.fi  

I Fsh:s program för jubileumsåret ingår också en ”digital fotoutställning” för ungdomar och 

invandrare. Fotografier från hemorten publiceras i sociala medier med #myhometownfi  

#minhemortfi #digihem samt #orten. Information om det här kommer att skickas ut till 

organisationer och föreningar som kommer i kontakt med de här grupperna. 

På www.digihem.fi finns en plansch (sätts på webbsidan senast 4.5.2017) som kan användas ifall 

ni vill sprida information om #minhemortfi #myhometownfi. 

 

Trevlig fortsättning på våren! 

Susanne                                                                                               

 

Hej Föreningar  
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