
 

Sommarhälsningar  

Hoppas att ni haft en fin sommar hittills och att  hembygdsmuseer har haft många 

intresserade besökare. 

Trots att det ännu finns några dagar kvar av juli känns det, åtminstone idag, som om 

hösten väntar bakom knuten. 

Planeringen av höstens största evenemang började redan på våren (egentligen redan 

år 2021) och nu är vi så långt att det börjar bli dags att anmäla sig till 

hembygdsdagarna i Ekenäs. 

 

 

 Hembygdsdagarna i Ekenäs 10-11.9. 

Vi hade tänkt oss år 2021 att ordna ”Jubileernas hembygdsdagar”: Hembygdsdagarna 

20 år, Hembygden 35 år, Ekenäs 475 år, 80 år sedan frontlinjen drog in i Västnyland, 

200 år sedan stadsbranden i Ekenäs. 

Men pandemin satte käppar i hjulen och hembygdsdagarna, som var planerade till 16-

17 oktober 2021, måste skjutas upp med ett år. Vi får nu fira jubileerna ett år senare, 

10-11 september 2022. Till all lycka passar det nya datumet alla föreläsare så 

programmet kan i stort sett genomföras enligt de gamla planerna. 

och anmälningsblanketter hittas på förbundets webbsidas www.hembygd.fi/Aktuellt.  

Program 

Anmälningsblankett, kan laddas ner 

Anmälningsformulär på webbsidan 

 

Information om försäljning av böcker på  Boktorget, hittas längst ner på sidan med 

anmälningsformuläret. 

Vi behöver veta vem som säljer, kontaktperson, ev föreningens namn, 

bokens/böckernas titel samt antal böcker och pris. 

Om ni har bankgiroblanketter så ta gärna med till boktorget några stycken färdigt ifyllda 

blanketter med mottagarens namn och kontonummer samt eventuell referensnummer. 

Anmälningblankett, kan laddas ner 

Anmälningsformulär på webben 

 

Från och med den 27.7 tar vi  emot anmälningar till Hembygdsdagarna  

 

 

Nytt inom förbundet 

I juni började Heidi Nylund arbeta som administrativ assistent på förbundet och har 

redan hunnit göra en hel del. Hon kommer att bland annat sköta faktureringar, 

uppdatering av medlemsregistret och delta i organiserandet av olika program som FSH 

arrangerar.  
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