
Kurs i uppdatering av webbsajten Digistoff - hybridevenemang 

Ni som har eller kommer att ta i bruk webbsidan Digistoff, som ges som medlemsförmån av FSH, har 

nu möjlighet att delta i en kurs 31.5 i Borgå eller via zoom: 

Jonas Lemberg kommer att vara kursledare och både nya och vana användare är välkomna.  

Har du frågor så skicka in gärna i dem i förväg. 

Länk till zoom skickas efter anmälan till de som deltar på distans 

Plats: Borgå bibliotek eller på distans via Zoom 

Tid: tisdag 31.5 kl. 17-19 

Anmälan och frågor: senast 27.5 till forbundet@hembygd.fi 

 

 

Hembygden 2 / 2022 och städning i registret 

Nr 2/2022 utkommer 30.5 och årets sista nummer  utkommer 30.11, deadline 20.10. 

Vi har nu fått in nästan hälften av medlemsföreningarnas uppdaterade medlemslistor.  Ni som ännu 

inte skickat in, så gör det i god tid före nästa nummer av Hembygden utkommer. 

Det finns flera orsaker till denna årliga städning som i år görs grundligare; vi har kunnat stryka många 

personer som har avlidit eller avgått. Vi har också kunnat sätta in nya läsare vilket är glädjande. 

Eftersom Hembygden är en medlemstidning till er, medlemsföreningar och era personmedlemmar, 

skulle det vara önskvärt att den informationen når era medlemmar. Det är många som tar kontakt med 

oss för att ändra adressuppgifterna och som inte vet varför de får tidningen eller vilken förening de 

tillhör. 

Genom städningen i registret hoppas vi få tidningen till dem som betalar sin medlemsavgift till er och 

kunna ta bort de som inte längre är berättigade att få Hembygden. 

En annan viktig orsak till städningen  är att utgifterna för tidningen har ökat kännbart. I Vasabladet 

17.5 finns en artikel om det höjda priset på papper. För tillfället finns det brist på vissa sorters papper 

eftersom leveranstiderna blivit längre. I Vbl:s artikel nämns att priset på papper stigit kraftigt under de 

senaste två åren och beroende på papperstyp till och med upp till  87%. Avgifterna för att posta 

tidningen har också ökat mycket. 

I Hembygden 2/2022 finns mera skrivet om storstädningen i registret. 

 

 

Frågelista om solbränna från kulturvetenskapliga arkivet Cultura, Åbo Akademi 

 

Att sola, att vara brun, att vara bränd och tankar kring det 

  

Att sola är något många längtar efter under vinterhalvåret. När sedan solen kikar fram vill man gärna 

vara så mycket som möjligt solen. Somliga menar kanske att solen har positiva effekter på hälsan 

samtidigt som solandets hälsorisker allt oftare lyfts fram i tidningar och andra medier. Att solbada är 

alltså både något att längta efter och att vara försiktig med. Hur hanteras denna ambivalens? Den här 

frågelistan intresserar sig för solandets praktiker och våra tankar kring solbrännans betydelse. 

  

Frågelistan är utarbetad av Karen Lindholm som kommer att använda materialet i sin pro gradu-

avhandling i etnologi och hon behöver därför din hjälp. 

Listan är öppen till den 30.9.2022 på adressen: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/14628/lomake.html 

   

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura, Åbo Akademi Niklas Huldén mailto: niklas.hulden@abo.fi tel. 02-

2154396  www.abo.fi/cultura 

 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/14628/lomake.html
mailto:niklas.hulden@abo.fi
http://www.abo.fi/cultura


 

Sommarstängt på FSH:s kansli 

Under tiden 27.6 - 24.7 håller kansliet stängt.  

 

Från och med den 27.7 kommer vi att ta emot anmälningar till Hembygdsdagarna i Ekenäs (10-11.9) 

På webbsidan kommer att sättas in ett anmälningsformulär till hembygdsdagarna, om möjligt före 

sommarstängt, men senast under vecka 30. 

 

Trevlig fortsättning på våren 

- Susanne 


