Fördjupa dig i vårt gemensamma kulturarv
Sommarens nyhetsbrev från Kulturarv Östergötland ger tips till utflykter i
länet. Passa på att upptäcka Östergötlands rika kulturarv, när det är som mest
tillgängligt! Vi önskar alla en skön sommar!
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Utforska Östergötlands kulturarv
Östergötlands hembygdsförbund har gjort en kartguide över sina medlemföreningar och
tillhörande gårdar i länet. 96 hembygdsföreningar finns utplacerade på karta, av dessa
är det 82 föreningar som har egna gårdar eller hus. Många av dessa är öppna och visas
för allmänheten. Kartan finns på länets turistbyråer och vi har lagt ut den som PDF-fil på
Kulturarvs hemsida. Ladda hem hembygdskartan
För er som vill kombinera natur och kultur finns det många möjligheter. Ett sätt är att
följa med på de natur- och kulturvandringar som arrangeras runt om i hela Östergötland.
Vandringarna är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, flera av kommunerna, Östergötlands
museum med flera. Här finns möjlighet att hitta sin egen östgötska pärla! Läs mer här.

Forsaström, ett av besöksmålen
på hembygdskartan
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Museibesök på plats eller hemifrån
I Norrköping har Hällristningsmuseet vid Himmelstalund sommaröppet. Inför årets
säsong har Norrköpings stadmuseum producerat en ny utställning som fungerar som en
introduktion till hällristningsområdet som ligger på promenadavstånd från museet. Föreningen Forntid i Norrköping har vandringar vid hällristningarna och håller museet öppet
tillsammans med sommaranställda hällristningsvårdare. Mer om vandringarna.

Himmelstalunds hällristningar
Bild: Gamle Swartzen

Vill man förbereda sitt besök, eller har svårt att ta sig till Östergötlands sevärdheter,
kan man titta på Museum Hemma. Det är en app för SmartTV och iPAd, men också en
hemsida. Museum Hemma är utarbetad i samarbete med handikappföreningarna i Östergötland. Här kan man från soffan hemma i lugn och ro titta runt på Motala motormuseum
och Löfstad slott. www.museumhemma.se

Kulturarv Östergötlands Kulturarvsdag
Att det är väl värt att åka till åtvidabergstrakten blev tydligt för alla som deltog på Kulturarv Östergötlands senaste Kulturarvsdag. Åtvidaberg firar 600-årsjubileum och där är
mycket på gång hela året. Läs mer om dagen här. Boka också redan nu in höstens Kulturarvsdag. Vi träffas torsdagen den 28 november på Östergötlands museum för en gemensam heldag kring kulturarv.
Vill ni veta vad som är på gång mellan nyhetsbreven så följ oss på Facebook och Twitter.
Och tipsa oss gärna om nyheter som rör Östergötlands kulturarv!
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Åtvidaberg 600 år! Och firar
med flera trevliga aktiviteter
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