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Nr 4 november 2021 

 

 

NYHETSBREV 4 - 2021 

NAV är ett nätverk för föreningar som sysslar med arbetslivsmuseer och 
industriminnen. Idag samlar NAV över 150 medlemsföreningar i Västra Götaland. 

Nyhetsbrev 4-2021 blir nu ett smakprov på framtida nummer för Nyhetsbrev. 

Vi hoppas att Nyhetsbrevet ska tilltala dig och att nyheter och information når ut mer 
frekvent.   

 

Dela gärna Nyhetsbrevet till era medlemmar 

 

 

 

NAV-TRÄFF 

Haraberget, Herrljunga Hembygdsgård 

20 november 2021 kl.10-16  

Du har väl inte glömt bort att anmäla dig? 

Din anmälan vill vi få senast 10 november 2021 till info@navivast.se eller 
telefon/sms 072-246 92 32    

Program 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

https://gansub.com/t/pm/5414974376208/
mailto:info@navivast.se
http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2021/10/NAV-Traff-2021.pdf


Hur profilerar vi NAV? 

Under två kreativa dagar har NAVs styrelse bland annat jobbat med hemsidan och 
nyhetsbrevet så att fler medlemmar ska bli varse detta dukade bord. 

En annan fråga gällde hur vi marknadsför oss utåt mot allmänheten. Kan 
besöksmålskartan göras mer lockande? Det blir en överraskning i nästa års utgåva! 

Läs mer 

 

 

 

Hemsidan får nytt inom kort 

NAVs hemsida www.navivast.se  kommer inom kort att uppdateras och få ny 
utformning och layout. 

Detta arbete kommer att ske under de närmaste veckorna, så håll gärna koll på 
hemsidan och se vad som händer.  

 

 

 

NAVs Besöksmålskarta 
Nytt telefonnummer? Eller har styrelsen bytt 
funktionärer? 

Det är dags att se över och eventuellt 
uppdatera informationen om Ert besöksmål?  

 

  

Inför nästa års upplaga behöver du nu kontrollera Era uppgifter. Detta gäller både 
kartan/broschyren och er sida som finns på NAVs hemsida. 

Observera att Er sida på hemsidan har ett större utrymme där du har möjlighet att 
presentera Ert besöksmål med mer text. Enklast är att använda formuläret som 
finns på hemsidan (se länk nedan) eller skicka e-post till NAVs Kansli.  

Uppdatera medlemsuppgifter 

Vi behöver era uppgifter senast 31 januari. 

 

 

 

Vi Gratulerar 

Uddevallas Varvs & Industrihistoriska 

Uddevallas Varvs- & Industrihistoriska förening tilldelas årets kulturpris av 
Uddevallas kommun. De uppmuntras på detta vis för sitt arbete med bokutgivningar 
och sitt arbete i övrigt. 

Besök gärna deras hemsida och ta del av deras verksamhet och arbete.  

https://www.uddevallaindustrihistoriska.com/  

 

 

 

http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2021/10/NOTIS-ARBETSDAGAR.pdf
http://www.navivast.se/
http://www.navivast.se/uppdatera-medlemsuppgifter/
https://www.uddevallaindustrihistoriska.com/


NEDSLAGET 

Älgarås vagnsmuseum 

 

 

Denna gång görs ett nedslag hos 
Älgarås vagnsmuseum. Här står åkdon 
högt och lågt – 260 stycken inklusive 
slädar berättar Lasse Hellsten som 
samlat sedan 1990-talet.  

Läs mer här 

 

 

 

 

Kluringen 
Rätt svar på förra numrets Kluringen är: Käppställ 
på ångaren Bohuslän.  

Stället berättar om gamla tiders badturism då 
spatserkäppen var obligatorisk för sommar-
gästen. Genom att svänga med käppen under 
promenaden intog mannen sin plats i rummet. 
Ombord placerades käppen i stället. 

Har du en bildgåta från din förening? Skicka den då 
till Nyhetsbrevet. (info@navivast.se) 

 

  

 

 

 

Dags att börja planera för 

Arbetslivsmuseernas Dag 

Planerna är att detta evenemang kan genomföras den 7 maj kommande år när vi 
drar österut till Skara. Platsen är Vilans Fritidsområde med Vilanhallen där det finns 
plats för många utställare både inomhus och utomhus. 

Genomförandet sker i samarbete med Skara-Lundsbrunns Järnvägar, Skara Gille 
och Skara kommun. Vi kommer även att samarbeta med andra lokala föreningar för 
att skapa ett riktigt bra evenemang.  

Börja nu fundera på vad ni kan bidra med och göra för att profilera ert 
besöksmål. Ni är väl med? 

Mer information kommer! 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2021/10/Algaras-vagnmuseum-211018.pdf


Stort medlemstapp inom hembygdsrörelsen 

Hembygdsföreningarna tappade förra året ungefär 9000 medlemmar. 
Riksorganisationen för Sveriges Hembygdsförbund anger pandemin som en viktig 
orsak På grund av få aktiviteter har färre medlemmar kommit till. 

Jan-Olof Berglund, Odensåkers hembygdsförening i Skaraborg, säger till 
Nyhetsbrevet att det krävs en generationsväxling inom rörelsen. 

Läs mer 

 

 

 

MUSEIRESAN 

 

 

Museiresan gör nu ett uppehåll! 

Under sommaren har ni kunnat följa det lilla arbetsbiet på 
en resa bland olika arbetslivsmuseer. Hos några av 
arbetslivsmuseerna kan du även i höst hitta spännande 
aktiviteter att uppleva och uppdrag att lösa. 

Se vilka som har öppet på deras egna sidor. 

Flyg över till Museiresan 

 

Arrangeras av NAV, Studieförbundet Vuxenskolan och Innovatum Science Center 

elin.sorensson@innovatum.se 

 

 

 

Välkommen till en dag om ”tidsresor”! 

Tidsresan är en pedagogik där barn får pröva sysslor 

från förr, ha på sig kläder som man hade förr och 
uppleva hur det kan ha varit att leva förr i tiden. 

Nu erbjuds workshops i november 

8 nov 2021, Göteborgs stadsmuseum  

eller 9 nov 2021, Borås museum 

Mer information finns på NAVs hemsida/aktiviteter!  

Läs mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2021/11/Medlemstapp-stort.pdf
https://www.museiresan.se/
mailto:elin.sorensson@innovatum.se
http://www.navivast.se/aktiviteter/valkommen-till-en-dag-om-tidsresor/


 

Tema: Demokrati 100 år 

Nu är det dags att lyfta temat Demokrati 100 år inom Prisma VG igen. Det gör vi 
genom två digitala föreläsningar och en ämnesdag. 

10 november - Digital Föreläsning med Torbjörn Nilsson  Läs mer 

25 november - Ämnesdag om demokrati och föreningsliv 

Inbjudan till ämnesdagen kommer så snart allt är spikat.(fysisk träff, plats meddelas 
inom kort)  mer information 

1 december - Digital Föreläsning med Håkan Blomqvist  Läs mer 

 

 

 

Höstens utbildningsprogram inom PrismaVG 

Inom samverkan PrismaVG erbjuds en rad utbildningar till NAVs medlemmar 
kostnadsfritt. I höst genomförs både digitala och fysiska utbildningar.   

Program och anmälan till alla kurser finner ni på   

https://www.prismavg.se/utbildningar 

Programmet finns även att läsa på NAVs Hemsida/aktiviteter 

pdfutb-hösten21-WEBB 

 

Kontaktperson: 
Elin Sörensson 

Kulturarvsutvecklare Innovatum 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Så var årets sista nyhetsbrev äntligen här. Jag hoppas ni hittat mycket matnyttigt i 
det och att vi ses på NAV-träffen i november. 

Det känns enormt roligt att påbörja arbetet med Arbetslivsmuseernas Dag och att vi 
fortsätter med Museiresan i vår egen regi. Utbildningarna fortskrider – sprid 
informationen bland era medlemmar så att vi kan belägga platserna. Kunskap är 
aldrig tungt att bära, sa alltid min mormor.  

Vi skulle gärna se medlemmar som vill engagera sig i någon av arbetsgrupperna 
inför nästa år. Intresserad? Kontakta mig! 

Därmed önskar jag en skön höst och en härlig julledighet! 

/Lise-Lotte 

 

 

Redaktionen 

Karin Askberger  070-367 79 02   karin.askberger@navivast.se 

Ola Nilsson        070-256 14 74    ola.nilsson@navivast.se 

 

http://www.navivast.se/aktiviteter/demokrati-100-ar-i-sverige-forelasning-av-torbjorn-nilsson/
https://www.prismavg.se/event/mnesdag-i-samverkan-prisma-vstra-gtaland-tema-demokrati-och-freningsliv
http://www.navivast.se/aktiviteter/demokrati-100-ar-i-sverige-forelasning-av-hakan-blomqvist/
https://www.prismavg.se/utbildningar
http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2021/10/utb-ho%CC%88sten21-WEBB.pdf
mailto:karin.askberger@navivast.se
mailto:ola.nilsson@navivast.se


   

   

 

 

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 

Box 82, 532 21 Skara 

E-post: info@navivast.se 

Tel: 072 – 246 92 32 
Detta brev skickas till er,  då Ni är en av 160 medlemmar i NAV 

http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/ 

  

http://www.navivast.se/
http://www.facebook.com/industriocharbetsliv.se
https://www.youtube.com/channel/UCKd574geirOuArEkyDp3CRw?view_as=subscriber

