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NAV-Träffen
blev en trevlig dag med strålande sol och glitter i vattnet. Folkets hus blev för dagen
välfylld med NAV-medlemmar och lokala förmågor. Alla lyssnade intresserat på
berättelserna om föreningarnas medhavda föremål, föredrag med mera. Troligen
vart vissa av de lokala deltagarna lite blyga när det nu kom främmande folk från när
och fjärran, men man kan tro att det pratades desto mer när gästerna hade åkt.  

Ett stort tack till Karin och Krokstrands Folkets hus-förening! 

Läs mer här

https://gansub.com/t/pm/5679918693758/
https://www.navivast.se/2022/11/nav-traffen-2022-krokstrands-knott-visar-vagen/


Museiresan 2023
Det lilla biet surrar vidare. Är det
möjligtvis hos er det landar i sommar?

Nu söker vi nya deltagare till
Museiresan, där vi hjälper er att ta fram
en aktivitet för barn för att locka nya
besökare och där ni ingår i ett
nätverk som skapar samhörighet.

Kontakta Elin Sörensson, projektledare
för mer information.
elin.sorensson@innovatum.se

www.museiresan.se

Välkomna till Arrangörsveckan 2022!
Arrangörsveckan pågår 5-10 december, med massor av föreläsningar, workshops
med mera för alla slags arrangörer. Programmet i sin helhet hittar du via knappen 

Läs mer

Utflyktstips!
Tips om hur man skapar något spännande för besökare
NAV-medlemmarna i Stenstorp har nu gjort gemensam sak och gått samman under
ett gemensamt namn på museerna centralt på orten: Kulturkvarteret i Stenstorp.

Deras initiativ är en toppenidé och förhoppningsvis något för andra att ta efter. Vi
sprider gärna sådant vettigt och viktigt vidare till våra medlemmar.

http://www.museiresan.se/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/arrangorsutveckling/arrangorsveckan/


De har dessutom tagit fram en gemensam folder och en info/prislista. Det är fritt
fram att trycka upp foldern för alla som vill hjälpa till att sprida detta utflykts-paket.

Folder och prislista finns på NAVs Hemsida!

Läs mer

Bild: Maskinrummet på S/S Nalle  Foto: Bengt A Lundberg

Sök bidrag till kulturarvsarbete
Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag som kan sökas för insatser som syftar till att
bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet och ha ett start- och
slutdatum.

Ansök: 1 december 2022 - 31 januari 2023

Läs mer

https://www.navivast.se/2022/11/utflyktstips/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified


Bild och foto: T/S Kvartsita

Sök fartygsstöd
Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till reparationer av
kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Bidrag kan sökas under ansökningsperioden  1 december 2022 - 31 januari 2023.

Läs mer

Bild: Kalmar slott. Foto: Lovisa Almborg

Museidagar 2023 - anmälan öppen
Varmt välkommen att anmäla er till Museidagar med årsmöte 2023!

https://www.sjohistoriska.se/fartyg-kulturmiljoer/fartygsstod


Datum: 14-16 april.

Vi börjar på Kalmar slott sedan besöker vi Kalmar läns museum, medlemsmuseer
på Öland och i trakterna runt Kalmar.

Skrivelser till årsmöte ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2023.

Läs mer: MUSEIDAGAR

Kulturarvet som besöksmål
- erbjudande för kulturarvsföreningar

Utifrån Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som
besöksmål arbetar vi för att, i workshopform, ta fram nya aktiviteter för besökare till
er förening, anpassade till er verksamhet och verklighet. Vi utgår från det
föreningen redan gör och hjälper er att utveckla detta och att hitta fler kanaler för
marknadsföring. Under fyra tillfällen under våren träffas vi digitalt och pratar om
bland annat idéutveckling, målgruppsanpassning, prissättning, marknadsföring och
presentation av aktiviteter. Målet är att ni skall ha en aktivitet som ni kan genomföra
under sommarsäsongen 2023.

Kursen ges under våren 2023. 

Läs mer här och anmäl intresse till marika.russberg@bohuslansmuseum.se

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

https://arbetsam.com/nyheter/museidagar-2023-anmalan-oppen/
https://utveckling.prismavg.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOTciLCI4ZjgwZWIiLCIzMCIsImQ5MjMxODhhYjViNCIsZmFsc2Vd
mailto:marika.russberg@bohuslansmuseum.se
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