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Så dansade vi ut julen

Foton: Siv Bergius

Vi dansade ut julen med buller och bång. Museet
var fyllt av stojande ungar och glada vuxna. Dansen
slingrade sig genom övervåningen till dragspelsmusik och sång. Kaffe, saft, pepparkakor och korv serverades i köket. I salongen kunde barnen lyssna på

Kallelse till årsmötet

Lidingö Hembygdsförenings medlemmar kallas
härmed till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).
Tid: Onsdag 16 mars kl. 19.
Plats: Föreningsgården i Larsberg. Se sid 2.

”Sagan om den lille, lille katten” med Britta Edin.
Granen kastades ut och då ”var glada julen slut”.
Tack alla stora och små för att ni firade Tjugondag
Knut med oss lite i förväg.

Kassör

Lidingö Hembygdsförening söker en ny kassör/
bokförare, som kan se till att vi fortsätter att ha
vår ekonomi i ordning. Se sid 2.

Aktuella program
Brevik – den vita villastaden vid Segelleden.
Så heter vårens stora stadsdelsutställning på Lidingö
Museum. Den invigs lördag 6 februari kl. 13. Utställningen är ett samarrangemang mellan Hembygdsföreningen och de båda breviksborna, Johan
Ahlbom och Andreas Lindberg, författare till böckerna ”Historier från Brevik och Högberga” respektive ”Nya gamla historier från Brevik och Högberga”.
Utställningen visar med över 100 delvis aldrig tidigare visade bilder och fylliga texter hur den gamla
gårdsmiljön kring Brevik omskapades vid 1900-talets början till den mest påkostade av Lidingös villasamhällen, ”Lidingös solsida”. Där rådde en anda
av optimism och framtidstro. Där byggdes monumentala villor som Högberga, Klippudden och Roskull. En tät ångbåtstrafik med palatsångaren BREVIK svarade för goda kommunikationer. Men båttrafiken var dyrbar och blev utkonkurrerad av den
nybyggda Södra Lidingöbanan. Första världskriget
lade därefter en dämpande hand över samhällsutvecklingen och ekonomiska kriser på 1920-talet
kullkastade många storslagna drömmar. Brevik

fick dock sin kyrka 1937, tack vare rikliga gåvor
från enskilda församlingsbor. Program i anslutning
till utställningen kommer senare. Håll utkik på vår
hemsida och annonser i lokaltidningen.
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Ordföranden har ordet
Kära medlemmar,
Vi har nu lagt ytterligare ett år
bakom oss, för att använda en
gammal klyscha, men den är sann.
Det har varit ett år med både sorg
och mycket arbete men också en
massa glädje för föreningen och
Museet. Den sista månaden var
som vanligt väldigt bra med god
försäljning inför jul. Hoppas Ni
alla har glatts åt era inköp.
I år publicerar föreningen en
ny bok baserad på den tidigare
utställningen om ”Stockholmsvägen” och även lite andra nyheter
kommer.

Vi har i dag en god ekonomi som
beror på att vi fått några större
gåvor, vilket vi tackar hjärtligt för.
Vad har vi att förvänta oss av
2016? Vi tror oss kommit på en
lösning hur den nya ”basutställning” i stora salen ska gestaltas.
Det är ett jättestort projekt där vi
vill visa Lidingö från begynnelsen och fram till vad Lidingö är
i dag, mycket spännande. Ni har
säkert hört att vi fått ett bidrag
från Lidingö stad för det arbete
som görs för öns skolbarn här på
Museet och för den kommande
basutställningen.

Det är också med glädje jag
konstaterar att vi fått många nya
medlemmar och att flera har tagit på sig uppdraget att vara värd.
Det är värdarna som håller Museet öppet och hjälper till vid evenemang och utställningar. Vårt
ansikte utåt. Är du intresserad
att hjälpa till med något på eller
kring Museet och föreningen hör
av dig till kansliet tel. 765 75 67.
En annan nyhet är att vi skaffat
Swish, så nu kan man betala med
kontanter, kreditkort eller Swish
på Museet.
Jan Ågren

varande mötesplats. Johan Hjort
berättar om gårdens historia och
hur den drivs idag men också om
den spännande vinproduktionen.
Något smakprov kan det också
bli under kvällen.
Detta är ett samarrangemang
med Medborgarskolan. Kostnad
100 kr. Föranmälan till Medborgarskolan lidingo@medborgarskolan.se eller tel. 010-157 63 95.

Möjlighet till en stunds mingel
finns från kl. 18. Föreningen bjuder på kaffe och kaka men säljer
också smörgås, öl och vin.
Som vanligt innehåller årsmötet en redovisning av fjolårets
aktiviteter och fjolårets resultat.
Styrelsen presenterar budget och
plan för verksamheten 2016. Val
av ordförande och fem ledamöter
varav ett fyllnadsval till styrelsen
ska också göras.
Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara föreningen tillhanda senast 1 februari. Förslag
på kandidater till styrelse och revisorer ska ha kommit föreningen
tillhanda senast 8 februari.
Årsmöteshandlingarna
finns
tillgängliga på kansliet från 1
mars. Föredragningslistan är den
sedvanliga enligt stadgarna.

Påskkafferep
Foto: Bengt Larsson

Årets kunskapstävling för
årskurs 3 är snart här igen

Onsdag 24 februari på eftermiddagen går finalerna i kunskapstävlingen ”Lidingö förr och nu”
för elever i årskurs 3 av stapeln
i stadshusets sessionssal. Sex
skolor tävlar i år med tre elever
från varje skola om att vinna det
åtrådda vandringspriset ”Skridskoprinsessan” av Carl Milles.
Det blir först semifinal mellan alla
lagen, därefter final mellan de två
bästa. Klasskamrater deltar med
hejaramsor och bifall. Välkomna
att komma och lyssna på de duktiga eleverna.

Vårens lidingöprofil

Johan Hjort från Högberga Gård
är vårens lidingöprofil. Torsdag
10 mars kl. 18 på Museet får vi
höra honom tala om en sofistikerad, passionerad och alltid när-

Välkomna till påskkafferepet
torsdag 17 mars kl. 14 – 16. Förutom kakor av olika slag kommer
vi att servera påsktårta och olika
slags påskgodis. Smarrigt!

”Hela Uppland står
i lågor…”

Vårens endagsutflykt är under
planering. Vi ser fram mot att
möta ett vårfagert Uppland en
dag i maj.
Idéerna är många, t.ex. slotten
Skånelaholm, Rosersberg och Steninge samt Sveriges första stad,
Sigtuna. Vårt mål är att vi i nästa
nummer av Hembygdsnytt ska
presentera en lockande och detaljerad resroute.

Kassör

Lidingö Hembygdsförening söker
till styrelsen en ny kassör/bokförare, som kan se till att vi fortsätter att ha vår ekonomi i ordning.
Vår nuvarande kassör lämnar styrelsen efter årsmötet och vi söker
därför en efterträdare. Valberedningen vill därför gärna komma i
kontakt med någon som är intresKallelse till årsmötet
serad av uppdraget.
Lidingö Hembygdsförenings medKravet på en kassör/bokförare
lemmar kallas härmed till ordina- handlar framför allt om att vara
rie föreningsstämma (årsmöte).
insatt i bokföringens grunder och
att hålla styrelsen informerad om
Tid: Onsdag 16 mars kl. 19.
det ekonomiska utfallet. NuvaPlats: Föreningsgården i Larsberg. rande kassör kommer vid behov
att vara med under 2016 för att
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bistå som rådgivare och utbildare.
Föreningen använder Vismas ekonomisystem, där vi även vid behov
kan hjälpa till med utbildning.
Om du vill testa ett spännande
uppdrag i vår aktiva förening tillsammans med en trevlig styrelse
kontaktar du Jan-Eric Österström
via e-post jan-eric@golidingo.nu
eller tel. 073-707 29 02. Av honom får du även ytterligare information om uppdraget. Hör gärna
av dig senast 8 februari.

HISTORIA
Lidingövallen 80 år!

Tankar på en idrottsplats på Lidingö fanns redan på 1920-talet
och arbetet kom igång 1933 som
ett projekt för arbetslösa.
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Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz
söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz söndagar kl.11.
Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
7/2 + 14/2
21/2 + 28/2
6/3 + 13/3
20/3 + 27/3

Povel Ramel talar med Gert Palmcrantz
Ett program om Brevik
Vicke Andrén, Lidingömålaren
Björnbo och Canada

Du kan lyssna på programmen på
www.lidingohembygd.se i en månad efter premiären. 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,
som finns arkiverade på CD eller
USB-minne, kontaktar du Hembygdsföreningens kansli.

Boken ”Ständigt denna Andrén”
kan du köpa på Lidingö Museum.
Pris: 150:- Medlemmar: 130:-
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Foto: Bengt Larsson

År 1936 stod Lidingövallen vid
Kyrkviken klar med löparbanor,
fotbollsplan och anläggningar
för hopp och kast. För publiken
fanns en läktare med 450 platser,
varav 250 under tak.
Invigningen gick av stapeln
19 juli och över 1000 personer kom för att vara med om en
stadsmatch i fotboll mellan IFK
Lidingö och Norrtälje samt tävlingar i friidrott. Dagens höjdpunkt var 3000-metersloppet och
mötet mellan ”Lidingö-Lasse”
Larsson och Franz Harry Ekman,
Fredrikshof. Lidingö-Lasse vann
på tiden 8.57.4.

IFK Lidingö fick, redan några
månader efter invigningen, till
uppgift att arrangera SM i friidrott för damer. Under åren har
många svenska och internationella tävlingar i friidrott anordnats
på Vallen. Här har också genomförts svenska mästerskap i bland
annat skridsko. Idrottsplatsen
har efterhand moderniserats och
byggts ut bl. a. med tennisplaner.
Den nya läktaren, som 2014
prisbelönats med Lidingös nyinstiftade stadsmiljöpris, får väl
sägas vara det senaste lyftet för
80-åringen.

Nästa nummer av medlemsbladet kommer ut omkring 31 mars
2016. För att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Museet och vilka aktiviteter som pågår
besök vår hemsida www.lidingohembygd.se Du kan också följa
oss på Facebook.

Medlemskort 2016

De som erlagt medlemsavgiften
för 2016 kommer att få medlemskortet med nästa nummer av
Hembygdsnytt.
Du som ännu inte betalat den
ombeds göra det före 1 mars.

www.lidingosidan.se
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KALENDARIUM
För öppettider se nedan.

Vårens roliga matlagning!

#

								
							
FEBRUARI
6 lör.
Invigning av utställningen om Breviks gård kl.13.
24 ons. Final i kunskapstävlingen ”Lidingö förr.			
och nu” för åk 3 i Lidingö stadshus kl.13.
MARS
10 tors. Vårens lidingöprofil Johan Hjort 			
		från Högberga Gård berättar kl. 18.**
16 ons. Årsmöte kl. 19 med mingel från kl. 18 på Föreningsgården.
17 tors. Påskkafferep kl. 14 – 16.*
APRIL
22–24 Lidingö Konstrunda.
MAJ
9 – 20 Skolvecka på Museet.
12 tors. Konsert i Breviks kyrka med lidingömusik kl. 17 och 		
kl.19.
Vårutflykt, program i nästa nummer.
JUNI
6 mån. Nationaldagsfirande kl. 8 vid Museet.
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67.
E-post: info@lidingohembygd.se
** Föranmälan till Medborgarskolan lidingo@medborgarskolan.se
eller tel. 010- 157 63 95.

12 februari

8 mars

8 april

Mer information:
Katarina Palmstierna 070-577 65 12
www.roligarevardag.se • info@roligarevardag.se

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

08-765 26 20

Tre år gammal fick min
syster köra en ubåt
En utställning om mod,
motstånd och civilkurage

KRISTOFFER
JEGLINSKI

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50

Utställningen pågår till 27 februari
Extra öppet 27 februari kl. 12.00–15.00

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

Ansvarig utgivare: Jan Ågren
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer i slutet av mars 2016.

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

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

