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Hänt sen senast

Populär föreläsning
4 april fylldes Magdasalen till bristningsgränsen 
när arrangörerna bakom utställningen ”Vi kom 
till Lidingö” föreläste. Efter att ordförande Robert 
Hallenborg inledningstalat blev det dags för en 
genomgång av utställningens olika planscher. Ut-
ställningsgruppen, Ibb Jessen, Patrik Edgren, Jan 
Malmstedt och Anita Lalander hade var och en 

tagit fram innehållet i de olika planscherna. Efter 
en mingelpaus med förfriskningar fick åhörarna 
möjlighet att ställa frågor om de olika planscherna. 
Att föreläsningskvällen väckt stort intresse visar 
bland annat att kvällen började 18.30 och var inte 
slut förrän 21.30.

Nu finns utställningen i entréhallen i Lidingö 
stadshus där den pågår fram till mitten av juni.

Kreativ Juniorsalong
Publiken svek när Juniorsalongen invigdes 21 april. 
Men kreativiteten hos de unga utställarna var i alla 
fall på plats! I övervåningen visas f n alster gjorda 
av elever i åk 7, 8 och 9 från Bodals och Källäng-
ens skolor. Trots den glesa publiken öppnades ut-
ställningen av Carl-Henrik Ankarberg med några 
väl valda ord. 

– Det är med stolthet man ser det stora enga-
gemang och den skaparglädje, liksom ett starkt 
miljötänkande, som våra unga medarbetare visar 
i sina alster. Ett tack vill jag särskilt uttrycka till 
bildläraren i Bodals skola Petra Nordgren som med 
glöd och känslovärme höll ihop hela det här pro-
jektet. Och ett tack till dig Gunnar Stenström här 
på Museet som hjälpte mig skapa den här utställ-
ningen, sa han bland annat.

Nytt från Hantverksgruppen
I butiken på Museet hittar du alltid Hantverks-
gruppens nytillverkade saker. Vår nya skinnkanta-
de, broderade fårkudde hittar du ingen annanstans! 
Något att tänka på inför stundande studentfirande 
och andra festliga tillfällen.

Vi tar också gärna emot förslag på produkter för 
vardag och fest.

Foto Ibb JessenFoto Ibb Jessen
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Ordföranden säger

På gång

Bästa medlemmar och nya läsare!
Året började riktigt bra med 

utställningen om människor som 
kom till Lidingö och skapade sig 
ett liv. Där finns ett antal spän-
nande öden under mer än två 
sekler att läsa om, något som de 
många besökare vi sett, kan be-
rätta om. Utställningen har flyt-
tat upp till Stadshuset och huse-
rar där fram till sommaren. 

Den är nu ersatt av Juniorsa-
longen, en satsning vi gör för att 
locka ungdomar till museet för 
att de på ett tidigt stadium skall 
bli bekanta med Lidingö Mu-
seum, Hembygdsföreningen, vår 

lokala historia och vårt kultur-
arv. Att föra vidare dessa värden 
är en av våra allra viktigaste upp-
gifter och satsningen fortsätter 
i höst med nästa Juniorsalong. 
Planen är att vi skall ha två sa-
longer varje år. Det som ställs ut 
nu är en fascinerande illustration 
av ungdomars sätt att se på till-
varon och konstbegreppet. Kom 
och titta! 

Till hösten öppnar vi också 
portarna till en utställning om Li-
dingös jordbruk och fiske, verk-
samheter som sjöd av aktivitet 
under en bra bit in på 1900-talet.

Vi är inne i arbetet med att se 

över, förbättra och modernisera 
vårt ansikte utåt, det som ni alla 
kan se dagligen på vår hemsida 
på nätet och även i Hembygds-
nytt. Det är ett viktigt arbete, 
som syftar till att skapa intresse 
för vår verksamhet och locka nya 
medlemmar till föreningen. Ni 
kommer att märka förändringar 
inom det närmaste året.

Detta är det sista Hembygds-
nytt före sommaren. Även om vi 
ännu inte ser mycket till vår och 
värme, vill jag redan nu önska er 
alla härliga månader i årets bästa 
årstid!

Robert Hallenborg

Spökslottet
Onsdag den 23 maj är det två 
visningar till Spökslottet, Drott-
ninggatan 116. Första visningen 
är kl 14.30 och den andra kl 
16.30. Vi möts 15 min innan. 
Anmälningstiden gick ut den 9/5.

Kostnad: 150 kr, betalas in till 
LHF omgående. Bg 5802-2187.

Sörmland nästa 
Torsdag 31 maj kl 09.00 åker vi 
med buss från Lidingö stadshus. 
Första stoppet blir Strängnäs 
domkyrka där vi får en timmes 
guidning. Därefter får vi en kor-
tare rundvandring i gamla kvarter. 
Den avslutas vid Grassagården, 
en av få svenska borgargårdar 
som står kvar på ursprungsplat-
sen. Där äter vi en enklare lunch. 
Mätta och belåtna, förhoppnings-
vis, åker vi mot Strömsholms 
slott där en guide väntar för att 
visa oss slottet och berätta om 
” Ridanläggningen” som vi får 
möjlighet att se innan färden ställs 
mot  Lidingö. Beräknad hemkomst 
kl 19. Anmäl omgående till exp 
08-7657567 om du inte kan följa 
med så att vi kan erbjuda någon 
som står på väntelista.

Kostnad: 750 kr  betalas in till 
LHF bg 5802-2187 senast 25 maj.

Fira Sveriges Nationaldag
Onsdag 6 juni kl. 8.00 firar 
Lidingö Hembygdsförening tra-
ditionsenligt nationaldagen vid 
Lidingö Museum med flagghiss-
ning till hornfanfar samt vårtal. 
Därefter blir det kaffe med dopp. 
Välkommen!

Dalakolonin – 100 år

I sommar firar Dalakolonin på 
Bosön sitt hundraårsjubileum. Det 
sker lördag 30 juni kl 12-15.30 ute 
på Bosön. Hembygdsföreningens 
medlemmar är då varmt välkomna 
att besöka platsen som ligger strax 
intill Bosö båtklubbs bryggor på 
östra delen av Bosön. Man kom-
mer att bjuda besökarna och de 
egna medlemmarna på ett rikt 

När sommaren är som bäst har 
vi återigen möjlighet att vara 
på Elfviks Gård och genomföra 
en fest i Carl Michael Bellmans 
anda fredag 6 juli kl. 17 där upp-
trädandet startar kl. 17.30. 

I år har vi glädjen att välkomna 
Pierre Ström, bekant för många 

musikliv på äkta dalmanér med 
folkdans, musik och andra muntra-
tioner, underhållning för barn m.m. 
Fri entré, ingen anmälan. 

Tillsammans med Dalafören-
ingen har LHF framställt en liten 
utställning om föreningens som-
marliv på Lidingö. Den kommer då 
att förevisas i föreningens bystuga.

När Lidingö Museum öppnar 
för höstsäsongen 2018 sker detta 
med en ”återinvigning” på muse-
et av den trevliga bildutställning-
en om Dalakolonin. Detta evene-
mang sker lördag 1 september kl 
13.00. Alla varmt välkomna!

Fest i  Bell mans  anda
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Radio Lidingö 97,8
Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 MHz söndagar kl 11.
Repriser onsdagar kl 24 och torsdagar kl 17.

20/5, 27/5 Cykeltur utmed Elfviksvägen. Repris 2007
   Producent: Per Svensson
3/6, 10/6 Fjäderholmarna del 1.      
   Henrik Waldenström berättar. Repris 2011
   Producent: Lars Dessen
17/6, 1/7  Fjäderholmarna del 2.      
   Promenad och intervjuer.  Repris 2011
   Producent: Lars Dessen

Information om vilka program som sänds när, finns också på vår 
hemsida, på öns och Lidingö Museums anslagstavlor samt Lidingö-
sidan.

Tips från shopen 
En gåva från Lidingö!
Vår och sommar nalkas – studen-
ter ska firas, tid att träffa vänner 
från när och fjärran – kanske läge 
för en present från Lidingö! 

Upprop
Radiogruppen söker fler medarbetare! Hör av dig till föreningens 
kansli, gärna per mail, info@lidingohembygd.se Vill du lära dig till 
radiotekniker, så finns möjlighet till utbildning i Radio Lidingös 
studio! 

Lidingö – en ny tid
En vacker presentbok där välkän-
de lidingöfotografen Eddie Gran-
lund beskriver dagens Lidingö i 
foton med innehållsrika texter, på 
svenska och engelska.

Handduk, kaffemugg, rund bricka
Dekorerade med bilder på kända 
byggnader på Lidingö i elegant 
design.

Lidingövasen
En riktig klassiker skapad av 
konstnären Jonas Torstensson. 
Finns i två storlekar. 

Snygga tygkassar 
för shopping – nu när plastpåsar-
nas tid är över…

visälskare. Missa inte chansen 
att lyssna till Pierre på Elfvik. Fri 
entré.

Förbered er med en picknick i 
det gröna i väntan på ”Bellman”. 
Skulle det mot förmodan bli 
sämre väder kommer vi att vara 
inomhus.  

Elfviksgårdsdagen
Söndag 16 september kl 11 – 15 
är det åter dags för den populära 
familjedagen på Elfvik. Som van-
ligt finns många av Lidingös för-
eningar på plats med aktiviteter 
för stora och små. 

Ponnyridning, agility, försälj-
ning av vackra hantverk, hemla-
gade godsaker, strömmingsmack-
or, korv, kaffe, saft och bullar. 
Köpa lotter, gissa fårets vikt och 
vinna på lotterier kan man också 
göra. 

Välkommen till Elfviksgårdsda-
gen som är ett samarrangemang 
mellan Elfviks gård och Lidingö 
Hembygdsförening.

Björkskär nästa 
Lördagen den 15 september. 
Även denna gång väckte en båt-
färd till Björkskär ett stort intres-
se. Snabbt blev listan med intres-
seanmälningar fylld (50 perso-
ner). Nu är det dags att informe-
ra om programet och inte minst 
kostnaderna. De som står fast vid 
sin förhandsanmälan måste vi be 
att betala senast 15 juni. Efter 
det datumet erbjuder vi, i tur och 
ordning, dem som står på vänte-
listan för att få komma med. Vi 
går ombord på M/S Josephine 
09.00 i Gåshaga och går i land 
på samma plats ca 17.00. Guide 
under resan är Carl-Henrik An-
karberg. På utresan får vi kaffe 
och smörgås, senare serveras en 
enklare lunch och på hemfärden 
kaffe och kaka. Vin och öl finns 
att inhandla på båten! 

Kostnad: 1.015 kr betalas  till bg 
5802-2187, senast 15 juni!
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LHFs 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 BG: 5802-2187 
www.lidingohembygd.se 
info@lidingohembygd.se 
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KALENDARIUM

www.lidingosidan.se

NYHETER 
LOKAL DEBATT 

EVENEMANG

Och din dator fungerar bra?

Islinge Hamnväg 1, Lidingö
(samma lokaler som Lidingö Elvaruhus)
08 766 17 72  info@miaxel.se

MIAXEL 
DATORSERVICE

• Är datorn långsam eller konstig? 
• Har du drabbats av virus? 
• Installations- eller uppdateringshjälp?  
• Problem med skrivare eller nätverk? 
 

•

OBS ny adress från 1 feb 2018!
Vi fixar det

LOVE LIDINGÖ

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS 
FÖR EN KOSTNADSFRI VÄRDERING 

SÅ BJUDER VI PÅ LUNCH PÅ 
LÅNGÄNGENS GÅRD

GADELIUS.SE08 665 36 10 VASAVÄGEN 1B

Maj
19-20 lör-sönd är Museet stängt

23 ons Utflykt Spökslottet (se HN 2/18)
31 tors Utflykt Sörmland nästa, (se HN 2/18)

Juni
6 ons  Nationaldagen, flagghissning. Kl 08.00
7 tor  Museet stänger för sommaren

Juli
6 fre  Bellmandagen

September
1 lör  Museet öppnar
 Invigning av utställning om Dalakolo - 
 nin. Kl 13.00
Lör 15 Utflykt Björkskär (se HN 2/18)
Sön 16 Elfviksgårdsdagen

Odenvägen 5, Lidingö Centrum

Sommarens	  godaste	  nyhet!

Redaktionen önskar alla  
läsare en fin sommar!

Nationaldagsfirande
på Millesgården
6 juni 
klockan 11.00 - 17.00
Kl 14.00 Five Live sjunger 
och Jan Allan spelar Hasse 
och Tage.

Kl 15.00 Utdelning av 
priset Årets Ängel. 
Talare är Torun Zachrisson, 
docent i arkeologi. 
Konferencier är Carl-Johan 
Schiller.

Läs mer på www.lidingo.se

Fri entré


