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Aktuella program

Ät, drick och var glad –  
en utställning om mat och dryck
På Museet pågår en utställning om mat och dryck 
på Lidingö förr och nu. Den skildrar Lidingögår-
darnas mat- och dryckesproduktion, butiker, krogar, 
festligheter, traditioner m.m. Den pågår fram till 28 
januari 2016. 

Julmarknad på Museet
I stora salen öppnar vi vår julmarknad lördag 5 
december kl. 11 - 16 där du kan lösa julklappsbe-
kymren med allt från Hantverksgruppens alster till 
litteratur om Lidingö och andra saker med Lidingö-
anknytning, som t.ex. julkort med Einar Nerman-
motiv.

Hembygdsföreningen hittar du också på julmarkna-
den i Hästskojarparken samma dag mellan kl. 11 - 
16. Välkommen in på Museet och värm dig.

Holiday Singers är tillbaka
Lördag 12 december kl. 14 underhåller de oss med 
bl.a. några sånger ur repertoaren som de nyligen 
framförde på Operaterrassen i samband med firan-
det av den store matgurun Tore Wretman. Passande 
också till vår pågående utställning – Ät, drick och 
var glad. Vi ”förfirar” Lucia med kaffe och saffrans-
bulle. Entré 80 kr. för medlem och 100 kr. för icke 
medlem inklusive fika.

Julgransplundring
Stora och små dansar ut julen på Museet söndag 
10 januari kl. 13. Vi säger hej då till tomten, dan-
sar långdans, fiskar i fiskdammen, lyssnar på sagor 
m.m.  Korv och bröd, saft och pepparkakor, kaffe 
med dopp kommer att smaka gott när granen har 
kastats ut. Vuxna betalar 50 kr.

Lidingös solsida
Den 6 februari 2016 kl. 13 öppnas årets stadsdelsut-
ställning på Lidingö Museum. Turen har nu kommit 
till Brevik, “Lidingös solsida”, enligt reklamen i det 
tidiga 1900-talets dagstidningsannonser.

Utställningen kommer att i bild visa områdets ut-
veckling, dess kommunikationer, affärsliv och olika 
nöjen. Breviks kyrka har också där sin plats, liksom 
den specielle Brevikskonstnären Vicke Andrén, m.fl. 
Att vi valt att nu skildra Brevik hör delvis ihop med 
att en förnämlig bok, Nya gamla historier från Bre-
vik och Högberga under hösten givits ut av Högber-
ga-Breviks villaägareförening.  Boken finns redan nu 
att köpa på Museet.

I anslutning till utställningen anordnas en lunch i 
1700-talsanda på Elfvik söndag 22 november kl. 13 
- 15.30. Tillsammans intar vi där en god lammgryta. 
Vi får kaffe och något sött därtill. Dansare från en 
barockdansgrupp underhåller oss i anslutning till 
lunchen.

Priset är 250 kr. som betalas på plats. Anmälan till 
föreningens kansli senast 14 november. Samling vid 
restaurangens entré.

Onsdag 20 januari 2016 kl. 18.30 - 21 blir det en 
guidad visning av utställningen och mingel på Muse-
et med provsmakning av drycker, som tillverkats på 
ön, till tonerna av lätt pianomusik. Vin, must och öl 
kan köpas till självkostnadspris. Något litet tilltugg 
kommer att serveras. Entré 80 kr. för medlem och 
100 kr. för icke medlem. Betalas på plats.

Hänt sen sist
Elfviksgårdsdag och Kulturarvsdag
Söndag 13 september var en intensiv dag för Lidingö 
Hembygdsförening. På dagen var det Elfviksgårds-
dag, som vi arrangerar tillsammans med gården. Det 
vackra vädret lockade många, särskilt barnfamiljer. 
Som vanligt skulle fårets vikt gissas. Bud på allt 

Julkafferep
Vi välkomnar till ännu ett kafferep på Lidingö Mu-

seum. Denna gång med jultema. Vi ser-
verar sju sorters kakor, lussebullar och 
tårta. Alla medföljande barn får måla 

pepparkakor.
Onsdag 9 december mellan kl. 14 - 16 är 

kaffebordet dukat. Pris 50 kr. för vuxna och 
30 kr. för barn. Anmälan till kansliet senast 28 no-
vember.
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Ordföranden har ordet
Vi har som brukligt deltagit i Li-
dingös kulturvecka och avslutade 
den med guidad visning av ut-
ställningen ”Livet kring en gata 
- Stockholmsvägen förr”. Hann 
ni inte se den? Föreningen har be-
slutat att göra den till en bok med 
minst 100 bilder och text. Boken 
kommer att säljas på Museet.

Söndag 1 november invigs en 
utställning med ämnet mat och 
dryck på Lidingö. Ända fram 
till slutet av januari 2016 pågår 
utställningen ”Ät drick och var 
glad”. 

Näsets kvarn har i många år 
varit vinglös. Nu har föreningen 
startat en arbetsgrupp som skall 
arbeta för att få till stånd en re-
novering och en nytillverkning av 

vingarna på Näsets Kvarn. 
Traditionsenligt har vi tredje 

söndagen i oktober deltagit i en 
hembygdsgudstjänst i Lidingö 
kyrka med efterföljande Höst-
marknad på Sankta Annagården. 
Som vanligt var hantverksgrup-
pens alster till salu. Det var lop-
pis där nu många böcker och 
saker fått nya ägare och använ-
dare. Och sist men inte minst 
var det full fart i kafeterian, med 
äggmackor, kakor och bullar. Ett 
varmt tack till alla som bidragit 
till genomförandet av Höstmark-
naden. Ett särskilt tack till alla de 
Lidingöföretag, som skänkt gåvor 
till våra lotterier.

Skolgruppen har som vanligt 
haft många elever på besök på 

Museet, vilka fått lite hembygds-
kunskap sig till livs. Det är alltid 
lika roligt att träffa dem. För tred-
jeklassarna gäller det ju att insupa 
så mycket kunskaper som möjligt 
eftersom vår skoltävling ” Vem 
vet mest om Lidingö” äger rum 
under vårterminen. Det är vand-
ringspriset ”Skridskoprinsessan” 
av Carl Milles som hägrar för den 
bästa skolan.

Du lyssnar väl på Radio Lidingö 
97,8 MHz och vårt program 
”Hembygden i etern”? Program-
tablån hittar du på sidan 3 i Hem-
bygdsNytt. Jag önskar alla trev-
liga och sköna helger framöver.

Ät drick och var glad, hälsar 
Jan Ågren

från 40 till 127 kg lämnades. Få-
ret vägde 73,6 kg. den som kom 
närmast tippade 73,14 kg. Grattis 
säger vi.

På kvällen uppmärksammade vi 
den europeiska kulturarvsdagen. 
Årets tema var ”Människans värv 
och verk – en resa i teknik och in-
dustrihistoria”. Föreningen valde 
att uppmärksamma Adolf Rick-
ard Törners fyrverkeriverkstad 
vid Stockbysjön. Carl-Henrik 
Ankarberg berättade om Törner 
och fyrverkeritillverkningen. Till 
stor glädje för oss fanns ett barn-
barnsbarn till fyrverkaren bland 
åhörarna. Ett sprakande fyrver-
keri fick avsluta arrangemanget 
och denna söndag.

Normandie/ Bretagne
– En resa i Vikingarnas fotspår.

Tidigt på morgonen den 14 sep-
tember åkte 30 förväntansfulla re-
senärer från Lidingö via Arlanda 
till Paris. Där började den verkliga 
resan! Vi möttes av Favoritresors 
frankrikeexpert Peter Hagwall. 
Under hans otroliga kunnande 
om fransk historia, kultur, mat 
och vin låg nu sju spännande da-
gar framför oss.

En detaljerad reseskildring ryms 
inte i medlemsbladet, men några 
små ”pärlor” vill jag förmedla 
från resan.

Den första delen av resan ägnade 
vi Normandie med bl. a. landstig-
ningsplatserna och kyrkogårdar 
med tusentals vita kors. Tankarna 
gick till alla dessa unga män som 
offrat sina liv för att vi skulle få 
leva i ett fritt Europa.

På väg mot Bretagne besökte vi 
bl. a. impressionisternas Honfleur. 
Självklart stod Bayeuxtapeten på 
dagordningen. Vi hann också med 
ett besök på ett Calvadosslott för 
visning och provsmakning!

Bretagnes mest kända sevärd-
het, klippön Mont Saint Michel, 
besöktes. För övrigt var det nog 
landskapets otroliga mäktighet 
och alla dessa fiskelägen som fas-
cinerade mest. Att vi just här fick 
tillfälle att njuta av havets läcker-

heter gjorde ju inte besöket min-
dre attraktivt, många av oss tog 
tillfället i akt och frossade på ost-
ron.

Efter att ha bott och ätit goda 
middagar på små familjeägda ho-
tell var det dags för resans sista 
dag. På väg mot Paris fick vi till-
fälle att besöka den världsberöm-
da gotiska katedralen i Chartres 
från 1200-talet.

Det var en nöjd och glad grupp 
som vid hemkosten skildes åt. 
Stämningen hade varit på topp 
hela veckan. För mig, Gunnel Ek-
ström, är det nu ett lämpligt till-
fälle att säga tack till er alla för att 
ni gjorde resan så minnesvärd.

Final Bildrebusjakten 
Maria Ekvall blev årets segrare i 
bildrebusjakten och får ånyo för-
valta vandringspriset ”Den Flöjt-
spelande Ängeln” ett år.  Maria 
har vunnit tre av de senaste fyra 
åren. 

Foto: Siv Bergius

Foto: Gunnel Ekström



                                                                              3HembygdsNytt

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 kontaktar du Hembygdsföreningens 
kansli. Det finns ca 160 program arkiverade på CD eller USB-minne. 

Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz  
söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.

Till finalen i Lidingö stadshus 
1 oktober hade 63 personer av 
89 hörsammat kallelsen. Efter 
den första omgången med bild-
frågor kvalificerade sig 39 till en 
andra omgång. I den andra om-
gången var det 15 bilder och här 
hade tre deltagare 12 rätt. Efter 
summering av de båda omgång-
arna så segrade Maria Ekvall med 
Gunnar Stenström och Ulf Geijer 
på andra resp. tredje plats. Alla 
deltagare i andra omgången fick 
priser som skänkts av många li-
dingöföretag. 

Under de 24 år som Bildrebus-
jakten har arrangerats av Hem-
bygdsföreningen i samarbete med 
Lidingö Tidning är det, utöver 
Maria Ekvall, bara Patrik Söder-
lund och Lars Wennerström som 
varit segrare tre gånger.

Datum Innehåll Berättare/Producent
1/11 + 8/11 Rundvandring bland 
 Lidingös statyer Sten Hedman/Jan Ågren
15/11 + 22/11 Brott på Lidingö Jan Malmstedt/  
  Carl-Henrik Ankarberg
29/11 + 6/12 Lidingötågets Carl-Henrik Ankarberg/
 stationer Jan Ågren
13/12 + 20/12 Gåshagas Restaurangliv Sten Hedman/Jan Ågren
27/12 till 17/1 Reprisprogram 
24/1 + 31/1 Nyckelviks skolan Jan Marcusson
   
 

Höstmarknad
Traditionsenligt är det Höstmark-
nad i S:ta Annagården tredje sön-
dagen i oktober.
Vid insläppet kl. 12.15 blev det 
rusning till loppis för att fynda. 
Därefter botaniseras det bland 
hundratals prisvärda böcker. Från 
pocket till fina konstböcker – nå-
got för alla. Att pröva lyckan i 
tombolan är ett måste. Hand-
verksgruppen visade återigen sina 
fantastiska arbeten. Kreativitet, 
fantasi och hårt arbete är deras 
signum.

Enklare att betala
Numera är det möjligt att betala 
med kreditkort inte bara på Mu-
seet och i boden, utan också på 
föreningens andra aktiviteter ut-
anför Museet.

Hembygdsnytt nr 1 2016
Nästa nummer av medlemsbladet 
kommer ut omkring 28 januari 
2016. För att hålla dig uppdate-
rad om vad som händer på Muse-
et och vilka aktiviteter som pågår 
besök vår hemsida www.lidingo-
hembygd.se Du kan också följa 
oss på Facebook.

www.lidingosidan.se

Foto: Bengt Larsson

Tryckfelsnisse spökade i nr 4
Rätt bild till texten
Fornboda: Här målas fönster och 
fasader. Foto: Bengt Larsson.

Samtliga Foton: Bengt Larsson
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Nästa nr utkommer i slutet av januari 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 

#
HembygdsNytt

KALENDARIUM
För öppettider se nedan.

08-765 26 20

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

Kanske	  den	  godaste	  delen	  
av	  Lidingös	  historia!

Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Odenvägen 5
Lidingö Centrum
Tel: 08-765 22 29

NOVEMBER
22 sön. Lunch i 1700-talsanda på Elfvik kl.13-15.30. * 

DECEMBER
5 lör. Julmarknad på Museet kl. 11-16
9 ons. Kafferep i Magdasalen kl. 13-16.*
12 lör. Holiday Singers kl.14.
23-31 Museet stängt.

JANUARI 2016
10 sön. Julgransplundring kl.13
20 ons. Mingel på Museet kl. 18.30-21.
28 tors. Sista dag utställningen ”Ät, drick och var   
 glad”.

FEBRUARI
6 lör. Invigning av utställningen om Breviks gård  
 kl.13.

*Föranmälan till kansliet (om inte annat anges) tel. 
765 75 67 (telefonsvarare) eller e-post:  
sinfo@lidingohembygd.se

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA

08-731 50 50

Katarina Palmstierna, 070-577 65 12   
www.roligarevardag.se  
info@roligarevardag.se

En fortsatt trevlig höst önskar  
RoligareVardag. 

Vi återkommer med nya kurser och 
andra evenemang till våren.  

Ett stort tack till alla 
som deltagit på höstens  

matlagningskurser!

Mötesplats centrum
För seniorer, anhöriga och frivilliga
Programtelefon: ring 08-731 38 60


