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Arbetslivsmuseernas Dag
Vilanhallen Skara 2022

Äntligen!
Efter två inställda år vart det så äntligen dags. Arbetslivsmuseernas dag
genomfördes lördagen den 7 maj i Vilanhallen, Skara.  

Läs mer här

https://gansub.com/t/pm/5567196929564/
https://www.navivast.se/2022/05/arbetslivsmuseernas-dag-2022-i-skara/


NAVs nya Hemsida
Nya Hemsidan (www.navivast.se) är nu sjösatt. Förhoppningen är nu att ni ska
finna denna vara både informativ och enkel att navigera. Ta en tur bland sidor och
vårt övriga utbud.

Läs mer

NAVs Utbildningserbjudande

Sommaren närmar sig nu och planeringen inför höstens kursprogram pågår. Vi
återkommer när detta är färdigt så att ni kan ta del av utbudet. 

Gå en kurs och lära dig mer! 

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2023
Nu har du chansen att nominera din favorit bland landets alla cirka 1 500

https://www.navivast.se/
https://www.navivast.se/2022/05/navs-nya-hemsida/


arbetslivsmuseer till nästa års pris.
 
Beskriv hela verksamheten och vad som gör att du tycker att de bör
uppmärksammas med att tilldelas utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum.
 
Nominera senast 31 augusti 2022.

Läs mer

Nominera Årets Arbetsmyra 2023
Arbetets museums vänförening vill genom att utse Årets Arbetsmyra tacka och
uppmuntra alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare.
 
Utan deras arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika
många smultronställen att besöka.
 
Nominera en eldsjäl på ett arbetslivsmuseum senast 15 september 2022.

Läs mer

Museiguide
Har ditt museum några ex av årets Museiguide? Se till att fylla på lagren inför
säsongen. Gå in på www.tbshopen.se och beställ, det är helt kostnadsfritt.
 
Ladda även ner appen och tipsa besökarna om den. Vi har tagit fram en affisch
som ni kan skriva ut och sätta upp också.

https://www.arbetetsmuseum.se/arets-arbetslivsmuseum-2022/
https://www.arbetetsmuseum.se/arets-arbetsmyra-2-2/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tbshopen.se%2F&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7C6784583f60d04559ed8308da2cf4dc6d%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637871727843189630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gp3DGaAlyXpU4QN00j19nnzJSWn%2B%2BwZk5Ky6aQF4S4I%3D&reserved=0


Läs mer

Kulturarvsdagen 2022 – tema ”Hållbart kulturarv”

Den 9–11 september 2022 firas återigen kulturarvet runt om i landet, där lokala
aktörer bidrar med berättelser om kulturhistoriska personer, händelser och miljöer.
Nu har anmälan för arrangörer öppnat! Temat i år är "Hållbart kulturarv" och ett
utmärkt tillfälle att visa upp hantverk och återbruk. 

Vi vill gärna få in din anmälan senast den 30 juni.

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag som ska bidra till att
skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet. 

Temat i år är "Hållbart kulturarv" och ett utmärkt tillfälle att visa upp hantverk och
återbruk eller berätta om människors aktiva roll i att bygga en mer hållbar framtid.
Temat ger också en möjlighet att inleda samtal om hur framtiden kan komma att se
ut. Läs mer i inbjudan för arrangörer 2022.

Läs mer på raa.se/kulturarvsdagen om hur du anmäler ett arrangemang. Eller gå
direkt till anmälningsformuläret här! 

Varmt välkommen! 

Riksantikvarieämbetet

Agneta Gardinge och Ny Björn Gustafsson, 
samordnare för temadagarna Kulturarvsdagen och Arkeologidagen.

https://www.arbetsam.com/aktiviteter/museiguide-arbetsamma-museer/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.raa.se%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F05%2FInbjudan_for_arrangorer_2022_2.pdf&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Cbc4cee2043a54469916908da3a738797%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637886565763603456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xS9iKHrL5ByCl0SFURJ%2BqRmgOQ5tSFsXUF3YDG1xKcE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraa.se%2Fkulturarvsdagen&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Cbc4cee2043a54469916908da3a738797%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637886565763603456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yKzSDPVzZlLkn8fKJYbuPKBnv3CtHqi0qit3f5JegKM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.raa.se%2Fevenemang-och-upplevelser%2Fkulturarvsdagen%2Fanmalan-kulturarvsdagen%2F&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Cbc4cee2043a54469916908da3a738797%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637886565763603456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VrfcyZBQoxd5gE119z8arn0t1txL3bSA3cEMkKwhJ34%3D&reserved=0


JONAS LILJESTRÖM & SALAMANDER

bjuder på föredrag och konsert om judisk historia och kultur.

Läs mer

Nu är det dags! Söndagen 29 maj kl. 10-16. I år firar vi 32 år på Nääs.

Under festivalen Reko på Nääs, passar vi på att jubilera och vi vill fira detta med
dig!

Läs mer

NAV är ett nätverk för föreningar som sysslar med arbetslivsmuseer och industriminnen.

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

Ola Nilsson         070-256 14 74   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

https://vastergotlandsmuseum.se/aktiviteter/musik-genom-tid-och-rum/
https://www.navivast.se/event/32-arsjubileum-pa-naas/
mailto:karin.askberger@navivast.se
mailto:ola.nilsson@navivast.se
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http://www.facebook.com/industriocharbetsliv.se
https://www.youtube.com/channel/UCKd574geirOuArEkyDp3CRw?view_as=subscriber
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