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Utställningar och program
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Utställningen ”Ut till landet, ut till Käppala”,
som väckt stort intresse, pågår t o m 23 februari.

Vademecum, Tomteskur Häxan
fanns förr i varje hem!
”Mer om Käppala…” Carl-Henrik Ankarberg
berättar och visar bilder i anslutning till pågående
utställning torsdag 13 februari kl 19. Entré 120:LHF-medlem 100:- Föranmälan.

Om den anrika Barnängens tekniska fabrik
kåserar Patrik A Edgren och visar bilder på
Lidingö Museum torsdag 20 februari kl 19.00.
Patrik har också skrivit en trevlig, illustrerad bok
om företagets produkter, som finns till försäljning
under kvällen. Entré 120:- LHF-medlem 100:Föranmälan.

Lidingö Konstrunda

genomförs i år 27-29 mars. Många Lidingökonstnärer öppnar då sina ateljéer och ställer
ut sina verk på olika platser runt om på ön.
På Lidingö Museum kommer vi att få se verk
av bl a Erik Andersson och Elisabeth Megner.

Kallelse till årsmöte
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Alla har olika bildspråk

Utställningen öppnar på Museet lördag 29 februari
kl 13 och pågår t o m 22 mars. Här visar en grupp
amatörmålare sina verk. Gruppen träffas varje
vecka för att utbyta erfarenheter och utveckla sitt
måleri under mottot: Att måla är avkopplande
och kreativiteten blir stimulerad på olika sätt!
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Medlemmar i Lidingö Hembygdsförening kallas härmed till årsmöte (medlemsmöte).
Tid: tisdag 17 mars 2020 kl 19.00.
Plats: Föreningsgården Larsberg. Fr o m kl 18.00 är det
samling med mingel. Föreningen bjuder på kaffe/te med
kaka. Det är också möjligt att köpa smörgås och dryck.
Förslag om val av ordförande, styrelseledamöter och
revisorer ska lämnas till Valberedningen (via LHFs kansli)
senast 10 februari. (tiden förlängd p g a sent
utgivningsdatum för H-Nytt nr 1).
Motioner till årsmötet ska lämnas till LHFs kansli senast
20 februari. Årsmöteshandlingar är tillgängliga på LHF
kansli fr o m 3 mars samt vid mötet.
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Ordförande har ordet
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När jag blickar tillbaka på det
gångna året går tankarna till det
Hembygdsföreningen uträttat.
Jag får en stark känsla av beundran och tacksamhet till alla som
är verksamma hos oss. De flesta
av oss njuter numera livets otium,
men likväl är många nästan lika
aktiva som under den tid vi ägnade oss åt yrkesverksamhet.
Inga tider eller arbetsuppgifter
synes för svåra eller oöverkomliga
för den kader av frivilliga krafter
som personifierar vår förening.
Det är den ambitionen och det intresset som gör att Hembygdsföreningen fortlever och som bidrar
till att intresset för vår existens
upprätthålls.
Som pricken över i kan jag berätta att Museet kommer att bli
mer synligt framöver i och med att
staden ordnat med fin fasadbelysning och hamling av träden framför. Det är min förhoppning att fler

därigenom kommer att hitta till
en av Lidingös finaste sevärdheter.
I septembernumret av HembygdsNytt skrev jag om föreningens bidrag till Lidingö Radio och
vårt dilemma avseende lyssnarfrekvens och framtida satsning.
Som ni säkert minns efterfrågade
jag våra medlemmars synpunkter
på våra radioprogram, vilket skulle
leda oss till en framtida strategi.
Resultatet blev magert i så motto
att inte ett enda samtal eller mail
har kommit till oss. Man kan dra
uppenbara slutsatser av detta, men
styrelsen har, trots detta, beslutat
att med nya krafter fortsätta sändningarna tills vidare. Likväl vill vi
som alltid höra från våra medlemmar med ros eller ris, så att vi kan
ta till oss våra uppdragsgivares syn
på hur vi sköter oss.
Liksom tidigare har vi en spännande aktivitetsplan för det kommande året. Välkomna till museet

eller till platser där vi kommer att
bära Lidingös kulturflagga högt
under 2020.
Sedan mer än 20 år har Siv
Bergius ansvarat för utveckling
och formgivning av HembygdsNytt. Det har inneburit ett hårt
arbete där Sivs kompetens och
kreativitet haft stor betydelse för
vår förening. När Siv nu, på grund
av hög arbetsbelastning, avslutar
sitt arbete med HembygdsNytt, vill
vi framföra vårt varmaste tack för
hennes lojala och outtröttliga arbete under många år. Vi ser framemot fortsatt samarbete med Siv
när det gäller Hemsidan och andra
media, som vi använder för att föra
ut föreningens budskap.
Vi säger hjärtligt välkommen till
Inger Liljengren, som åtagit sig att
fr o m detta nummer svara för
layout av HembygdsNytt.
Robert Hallenborg

Siv tackar för sig!

Efter tjugo år har jag bestämt mig för att lämna den
grafiska produktionen av HembygdsNytt. Medlemsbladet
har under åren genomgått många förändringar, från
kopierade blad till färgtryck på fint papper. Uppgifterna
har varit roliga och utmanande och det är med visst
vemod jag lämnar dem. Jag fortsätter med information
på föreningens Hemsida.
Jag passar på att uppmana er alla att gå in på
www.lidingohembygd.se för att se nytillkomna
program och andra nyheter!

Välkommen till Museiboden

Här finns ett stort urval av litteratur om Lidingö. Aktuella just nu är flera
böcker som handlar om AGA och Gustaf Dalén. Bl a den rikt illustrerade
barnboken ”Gustaf Dalén kungen av ljus” samt Anders Johnsons biografi
om Dalén i nyutgåva. Titta också på ”fyndhyllorna” med äldre böcker till mycket
lågt pris t ex vandringsguider som passar fint att ha med på vårpromenaden!
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Allt om Gustaf Dalén och AGA

fick vi veta när Anders Johnson,
industrihistoriker och författare,
i december höll ett mycket uppskattat föredrag på Museet. Vid
efterföljande frågestund fördes en
livlig diskussion – bland kvällens
åhörare fanns många med anknytning till AGA, som under stor del
av 1900-talet var Lidingös största
arbetsplats.

Hembygden i etern
återkommer!

Det blir möjligt genom att
Radio Lidingö under 2020
hjälper föreningen med att
producera radioprogrammen.
I samråd har man bestämt
att de ska bygga på innehållet i de många årsböcker som
Hembygdsföreningen gett ut.
Marianne Lindkvist, en av
våra museivärdar, kommer att
läsa berättelser ur dessa.
Föreningen hoppas att de
trevliga berättelserna från
ön ska väcka intresse för vår
hembygd hos radiolyssnarna. Vi ser gärna fler
frivilliga läsare! Är du intresserad – kontakta kansliet för
vidare befordran till Radio
Lidingö.

U

Marianne Lindkvist
– vår röst i etern!
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”Hembygden i etern”
kommer fr o m mitten av
februari att sändas på 97,8.
Söndagar kl 11.00 med
repris torsdagar kl 17.00.
FOTO: SUSANNE THORNGREN

Lidingös senaste stora bostadsområde har en händelserik historia!
Från att ha varit en utpräglad jordbruksbygd började vår ö förändras
under 1800-talet. Skärsätra hörde
till de lantegendomar som tidigt
fick ge plats för nymodigheter. Vid
Larsberg byggdes 1803 den första
bron mellan ön och fastlandet.
Under 1910-talet uppfördes AGAfabriken som under Gustaf Daléns
ledning kom att utveckla många
unika produkter, av vilka fler nådde
världsrykte. Samtidigt drogs elektrisk spårväg genom trakten. Under
andra världskriget sprängdes ett
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jättelikt bergrum ut under Bergsätra
för tillverkning av tekniskt avancerad utrustning.
Hembygdsföreningens ”skyltgrupp” tar kontinuerligt fram text
och bild till stadens skyltar som
finns vid kulturhistoriskt intressanta
byggnader och miljöer. Nu startar
de arbetet med att på ett antal skyltar beskriva byggnader och viktiga
drag i Dalénums historia. I gruppen
ingår Carl-Henrik Ankarberg,
Margareta Borgelin, Ulla Larsson,
Marianne Råberg och samarbete
sker med kulturansvariga i
Lidingö stad.

Exempel på Kulturarvstavla.
FOTO: SIV BERGIUS

Nu skyltar vi Dalénum
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KALENDER

#

Februari
13 to ”Mer om Käppala”. C H Ankarberg
berättar på Museet. kl 19. *
20 to ”Barnängens fabrik”
Patrik Edgren berättar
på Museet kl 19. *
23 sö Sista dag utställning
”Ut till landet - ut till Käppala”
29 lö Invigning utställning
”Alla har olika bildspråk” kl 13.
Mars
17 ti Årsmöte – Hembygdsföreningen.
Mingel från kl 18.
Mötet öppnas kl 19.
22 sö Sista dag utställning
”Alla har olika bildspråk” 27-29
”Lidingö Konstrunda”		
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67
eller e-post: info@lidingohembygd.se

Från vänster: Katarina Palmstierna, Gunnel Dietman,
Kerstin Dillingham, Kerstin Larsen, Marianne Lindkvist,
Charlotte Gill. Hembygdsföreningens entusiastiska
kakgrupp hälsar välkommen till Kafferep 13 maj
kl 14-16. Läckerheter att se framemot alltså.
Boka dagen redan nu!

Medlem 2020

Ansvarig utgivare:
Robert Hallenborg
Redaktör: Margareta Borgelin
Layout: Inger Liljengren

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

Denna kupong berättigar innehavaren,
Medlem i Lidingö Hembygdsförening,
10% rabatt hos
Lidingö Järn och Färg under 2020

lidingonyheter.se

Namnförtydligande

Nyheter från Lidingö:

Klipp ur kupongen
som under 2020 ger
LHF- medlemmar
10% rabatt hos
Lidingö Järn o Färg.

.........................................................................

Särskilt
erbjudande!

Signatur

•

.........................................................................

Du som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2020
uppmanas göra det snarast! Medlemskapet ger dig fri
entré på Museet, rabatt i Museiboden, nedsatt pris på
entré-belagda program, medlemsbok vartannat år samt
årligen fem nummer av medlemsbladet. Föreningen är
starkt beroende av din medlemsavgift för att vi ska kunna
utföra vårt uppdrag att tillvarata och berätta om Lidingös
kulturhistoria genom utställningar och olika aktiviteter.
Medlemsavgift 250:- familj 375:inbetalas till BG: 5802-2187
www.lidingohembygd.se
info@lidingohembygd.se
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