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Nu är glada julen...

Vilket kafferep!

Med dans kring granen, fiskdamm, sagostund och
tomten, som lovade komma tillbaka nästa år igen,
sa barn och vuxna tack och hej då till julen.
Foto: Siv Bergius.

Några dagar före 4:e advent bjöds på ett praktfullt
jul-kafferep på Lidingö Museum. Efter en lång period utan de tidigare så populära kafferepen har en
ny arbetsgrupp nu tagit sig an uppgiften att baka,
prova nya recept och bjuda in till dessa trivsamma
stunder.
Magdasalen, vackert juldukad, var fullsatt från
första stund.
De entusiastiska deltagarna mumsade på tolv sorters hembakta bakverk och lyssnade till den intressanta historien om kafferepets uppkomst och traditioner.
Arbetsgruppen, som leds av Katarina Palmstierna, har lovat ytterligare kafferep med spännande teman framöver. Det ser vi fram emot!
Foto: Katarina Palmstierna.

Soluret visar tiden på Elfvik
Den siste privata ägaren av Elfviks gård var
Albert Janse som ägde
den 1889 - 1937. Under hans tid skedde en
genomgripande
upprustning och Elfvik utvecklades till ett mönsterjordbruk.
För att gårdens folk
skulle kunna hålla rätt
på tiden beslutade han
att uppföra ett solur på
gårdsplanen mittemellan ladugården och övriga ekonomibyggnader.
Arbetet påbörjades, men
av okänd anledning fullföljdes det inte.
Ett av Albert Janses barnbarnsbarn tog nyligen
itu med frågan och har i samarbete med Hembygdsföreningen ombesörjt att ett vackert solur nu, efter
nära hundra år, åter finns på Elfviks gårdsplan.
Detta blev möjligt tack vare en donation av Bengt
och Thorborg Janse till minne av familjen Janses tid
på Elfvik. Foto: Jan Ågren.

Aktuella program
Mölnakvällar
på Museet
Två kvällar, tisdag 10 och
måndag 23 februari, båda
kl. 19 – sker guidad visning av Mölna Gårdsutställning och samtal om
Mölna på Lidingö Museum.
Medlemmar i Östra Mölna Byalag, Skärsätra
Villaägareförening och Högberga-Breviks Villaägareförening inbjuds också till Mölnakvällarna.
Föranmälan, ange dag och tel.nr., senast söndag
8 februari på tel. 08-765 75 67 eller
info@lidingohembygd.se. Entré medlem 80 kr, icke
medlem 100 kr.
Gårdsskriften om Mölna säljs i museiboden.
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Ordföranden har ordet
Ännu ett år har vi lagt bakom oss,
som berikat oss med mycket vetskap och lite ytterligare klokhet.
Vi går nu mot ljusare tider med
längre dagar. Detta år, vårt 84:e
verksamhetsår, har vi flera spännande utställningar framför oss. I
mars blir det en stor konstutställning ”Lidingö i konsten – försvunna miljöer”, som är ett samarbete med Lidingö stad. Längre
fram i vår ägnar vi Lidingös gamla pulsåder Stockholmsvägen en
egen utställning under temat ”Livet kring en gata”.
På Museet kommer vi att under
några veckor i april möblera upp
ett gammalt klassrum. Där ska vi
ha hembygdskunskap, alltså all-

män kunskap om Lidingö, riktat
till de yngre skolbarnen.
Vår kära medarbetare Ulla-Britta Wiklund, som bland mycket
annat var ansvarig för våra värdar på Museet, har hastigt lämnat
oss. Vi saknar henne och skänker
en tacksamhetens tanke.
Föreningen försöker modernisera vårt medlemsregister för att
snabbt och enkelt genom e-post
nå ut till er medlemmar med påminnelser om aktiviteter och nyheter mellan våra manuellt utdelade Hembygdsnytt.
Får du inte dessa mail redan och
vill få information denna väg så
skickar du ett mail till kansliet på
info@lidingohembygd.se. Denna

väg kan du också enkelt lämna
dina synpunkter. Vi försöker att
vara lyhörda på vad ni tycker och
finns det några som vill hjälpa till
i föreningen är ni alltid välkomna.
Jag vill samtidigt passa på och
hälsa er alla välkomna till årsmötet den 19 Mars som äger rum på
Föreningsgården, Larsberg.
Vi börjar mötet med lite mingel i foajén då vi bjuder på kaffe
med dopp eller så kan man köpa
smörgås, öl eller vin för den som
inte hunnit äta eller bara är sugen
ändå.
Med bästa hembygdshälsningar
Jan Ågren

Lidingö i konsten – försvunna miljöer

Lidingö stads konstsamling innehåller drygt 2500 verk varav ett
stort antal har Lidingömotiv. Den
äldsta oljemålningen visar det
idylliska Ropsten med Lidingölandet i bakgrunden och är målad av Piere Josef Triere 1795.
Lidingö Museum äger också en
ansenlig samling konst med Lidingömotiv.
Tillsammans har Lidingö stad
och Lidingö Hembygdsförening
gjort ett urval ur konstsamlingarna, som kommer att visas i Lidingö stadshus entréhall, på Lidingö Museum och Lidingö stadsbibliotek. Urvalet har gjorts med
tyngdpunkt på försvunna miljöer.
Vi utgår från platser sedda ur

olika konstnärers
perspektiv under
skilda epoker. Områden som särskilt
lyfts fram är Torsviksbacken
och
Torsviks torg samt
området
kring
centrum,
Gångsätra gård och området däromkring
samt många andra
gårdar på Lidingö
som inte längre
finns kvar.
Utställningen
pågår 7 mars – 12 april i Lidingö
stadshus entréhall, på Lidingö
Museum och på Lidingö stadsbibliotek.
Vernissage lördag 7 mars kl. 12 i
Lidingö stadshus med invigningstalare Carl-Johan Schiller, kommunalråd tillika ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Därefter
invigning på Lidingö Museum kl.
13. Även på Lidingö stadsbibliotek visas en mindre del av utställningen. Två stadsvandringar
i konstnärernas fotspår samt visningar av utställningen på Museet
och i Lidingö stadshus kommer
ledas av Carl-Henrik Ankarberg
och John Svensson. Tider se kalendariet.

Ytterligare information finns på
www.lidingo.se respektive
www.lidingohembygd.se.

Jan Sjöberg berättar

Vad vore Lidingö utan lidingösidan och vad vore Lidingösidan
utan vårens lidingöprofil Jan Sjöberg? Detta för oss lidingöbor så
viktiga informations- och debattforum.
Välkommen att lyssna på Jan
Sjöberg då han berättar om sitt
arbete. Lidingö Museum torsdag
26 mars kl. 18-20.
Detta är ett samarrangemang
med Medborgarskolan. Kostnad
100 kr. Föranmälan till Medborgarskolan.

Årets resor

med Hembygdsföreningen kan
du läsa om i medföljande programblad – spännande eller hur?
Anmälan som vanligt till Favoritresor. Ring gärna Gunnel Ekström tel. 070 571 23 52 om du
har frågor kring resorna.

HembygdsNytt
Skolgruppen

I höstas hade skolgruppen besök
av en grupp särskoleelever, som
under en tid studerat Lidingö.
Eleverna fick en historisk genomgång av ön. Ett mycket lyckat besök.

Gåva

Genom testamente har Lidingö
Museum mottagit en större penninggåva. Ann-Mari Bergström,
som avled i januari 2014, var en
engagerad och aktiv föreningsmedlem under -80 och -90talen.
Lidingö Museum låg henne mycket varmt om hjärtat.

Vi behöver Dig

Att sprida kunskap om Lidingös
historia och vår samtid är en av
Hembygdsföreningens
främsta
uppgifter. Det gör vi bl.a. genom
att samla skrifter, foton, ljudupptagningar och dokumentera
utvecklingen. Vi ger ut publikationer, ordnar utställningar, genomför kulturaktiviteter m.m.
Här behöver vi din hjälp antingen
genom att du medverkar i en av
våra arbetsgrupper eller hjälper
till vid enstaka tillfällen vid våra
aktiviteter. Det kan handla om
allt från att hissa flaggan, bära
bord och stolar, sätta upp banderoller, sälja varm korv och
liknande. Varmt välkommen att
höra av dig tel. 08-765 75 67 tisdagar och torsdagar eller e-post:
info@lidingohembygd.se

Hembygdsnytt nr 2 2015

Nästa nummer av medlemsbladet kommer ut omkring 27 mars.
För att hålla dig uppdaterad om
vad som händer på Museet och
vilka aktiviteter som pågår besök
vår hemsida www.lidingohembygd.se
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Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz.
Söndagar kl 11.
Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl. 17.
Datum
1/2 + 8/2
15/2 + 22/2
		
1/3 + 8/3
		
15/3 + 22/3
29/3 + 5/4

Innehåll		Producent
Lidingövallen		Gustaf Larsson
GertPalmcrantz
vid grammofon 		Gunilla Dessen
Lidingö kyrkogård 						
som rekreationsplats		Jan Marcusson
Lidingömusik		S. Hedman/J. Ågren
Lidingötåget		Ankarberg/Dessen

Välkomna med synpunkter och idéer till arbetsgruppen genom Gunilla Dessen, tel. 765 97 18.
Du kan också när du vill lyssna på programmen på föreningens
hemsida www.lidingohembygd.se. De ligger kvar där i 30 dagar, så
missar du t.ex. programmet om Lidingö kyrkogård har du chansen
kvar t.o.m. 7 april. Programmen finns också på Radio Lidingös Web
som kan höras när det sänds var som helst i hela världen.
Vill du lyssna på äldre program kontaktar du Hembygdsföreningens
kansli. Det finns ca 150 program arkiverade på CD eller USB-minne.

Kallelse till årsmöte 19 mars 2015
Härmed kallas Hembygdsföreningens medlemmar till ordinarie
medlemsmöte (årsmöte).
Tid: Torsdag 19 mars kl. 19.00.
Plats: Föreningsgården i Larsberg.
Lidingö Hembygdsförenings årsmöte äger rum torsdag 19 mars kl.
19 på Föreningsgården i Larsberg. Möjlighet till en stunds mingel med underhållning från kl.18. Föreningen bjuder på kaffe och
kaka men säljer också smörgås, öl och vin. Årsmötet innehåller
som vanligt en redovisning av fjolårets aktiviteter och verksamhetens resultat. Styrelsen presenterar budget och en plan för verksamheten 2015.
Val av ordförande och fyra ledamöter i styrelsen ska också göras.
Motioner till årsmötet och förslag på kandidater till styrelse och
revisorer skall vara Hembygdsföreningen tillhanda senast den 10
februari.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet två veckor
före årsmötet. Föredragningslistan är den sedvanliga i enlighet
med stadgarna.
När det gäller programmet i övrigt i samband med årsmötet,
se vår hemsida www.lidingohembygd.se
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KALENDARIUM
För öppettider se nedan.

#

								
FEBRUARI
					
10 tis. Mölnakväll på Museet med guidad visning av utställningen och samtal om Mölna kl. 19.*
10 tis. Sista dag att lämna in motioner till årsmötet.
23 mån. Mölnakväll på Museet med guidad visning av utställningen och samtal om Mölna kl. 19.*
26 tors. Sista dag utställningen Mölna gård.

MARS
7 lör. Invigning av utställningen ”Lidingö i konsten – försvunna miljöer” i Lidingö stadshus kl. 12 och på Lidingö
Museum kl. 13.
10 tis. Guidad visning av Lidingö i konsten i stadshuset. kl.19.
15 sön. Stadsvandring i Torsvik i konstnärens 			
fotspår. Samling i Lidingö Gallerias entré kl. 13.
19 tors. Årsmöte i Föreningsgården i Larsberg kl. 19 med 		
mingel från kl. 18.
24 tis. Guidad visning av Lidingö i konsten på Museet kl.19.
26 tors. Vårens Lidingöprofil, Jan Sjöberg
kl.18 - 20 på Museet.**
29 sön. Stadsvandring, i konstnärens fotspår, i Gångsätraområdet. Samling vid entrén till Willys kl.13.

Kanske	
  den	
  godaste	
  delen	
  
av	
  Lidingös	
  historia!
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Odenvägen 5
Lidingö Centrum
Tel: 08-765 22 29

Lär dig allt om fisk!

Vi startar en spännande fiskkurs i
samverkan med Firren och mästerkocken
Urban Standar. Du kan välja mellan att gå
1, 2, 3, 4 eller 5 gånger.
Lidingö grannsamverkans bil är polisens extra ögon och öron med mål att minska inbr

APRIL
12 sön. Sista dag för utställningen ”Lidingö i Konsten – för		
svunna miljöer” i Lidingö Stadshus och på Lidingö 		
Museum.
18 lör. Invigning av utställningen ”gammalt klassrum”.
24-26 Konstrundan.

Vill du veta mer ring mig, Katarina Palmstierna, tel: 070-577 65 12
Mejl: info@roligarevardag.se Hemsida: www.roligarevardag.se

MAJ
4-7
Bussresa till Bornholm.***
SEPTEMBER
14-19 Resa till Normandie.***
*Föranmälan till kansliet (om inte annat anges)
tel. 08-765 75 67 (telefonsvarare)
eller e-post: info@lidingohembygd.se
**Medborgarskolan tel. 08-767 17 57 eller
e-post lidingo@medborgarskolan.se
*** Anmälan till Favoritresor, se bif. programblad.

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

08-765 26 20

Lidingö grannsamverkans bil
är polisens extra ögon och öron
med mål att minska inbrotten.

Ansvarig utgivare: Jan Ågren
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer i slutet av mars.

LHF:s kansli: öppet tisd. torsd: 9.30-15.30
Lidingö Museum: öppet
tisd. torsd. lörd. sönd: 12.00-15.00
Lejonvägen 26A, 181 32 Lidingö
Tel: 08-765 75 67

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50

Medlemsavgift 250:- familj 375:inbetalas till PG: 7 45 75-2
Övriga inbet. BG 5802-2187
www.lidingohembygd.se
info@lidingohembygd.se

