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Hänt sen sist

Trevlig visafton i Magdasalen
För tredje säsongen gästade oss trubaduren och vis-
sångaren Johan Taube på Museet kvällen den 17 
oktober. Han berättade, sjöng och ackompanjerade 
med gitarr på sitt trivsamma sätt inför en talrik pu-
blik. Vi fick höra visor av Evert Taube, Olle Adolph-
son, Ruben Nilsson, och andra kända sångare. Någ-
ra visor till text av Gustaf Fröding framfördes också. 
Där fanns lidingöanknytning med Bellman och visor 
skrivna av Beppe Wolgers och publiken var inte sen 
att falla in i refrängerna. 

Elfviksgårdsdagen 17 september.
Strömmingsmackorna, ett populärt inslag även i år. 

Höstmarknaden 15 oktober.
På loppmarknaden fanns det något för alla.  

Det hände i Skärsätra
Årets stadsdelsutställning på Museet, som handlar 
om Skärsätra, invigdes av vår vice ordförande Carl-
Henrik Ankarberg lördagen den 21 oktober inför 
ett 60-tal besökare. Utställningen har gjorts av Carl-
Henrik och för layout svarade Siv Bergius. Den visar 
på 14 stora skärmar hur Skärsätraområdet utveck-
lats i skuggan av AGA-företaget. Till den sevärda 
utställningen finns en rikt illustrerad katalog som 
finns till försäljning på Museet. Utställningen pågår 
några veckor in i januari 2018.

Yttrande till Lidingö stad 
Lidingö Hembygdsförening har genom arbetsgruppen 
för Natur och Kultur (NOK) lämnat ett samrådsytt-
rande till Lidingö stad över detaljplanen för Enåsen 18 
i Hersby. NOK uppskattar att staden vill skydda bygg-
nadens kulturhistoriskt värdefulla karaktär och att den 
klart specificeras på plankartan. En ny byggnad kan 
också byggas på tomten. Dock anser gruppen att möj-
ligheten att ändra ett fönster i bottenvåningen till bal-
kongdörr samt att lägga till en trappa har en viss negativ 

påverkan men åtgärderna är reversibla och kan tillåtas 
om det inte går att finna en annan lösning. Platsen för 
den tillkommande byggnaden har NOK inget att erinra 
emot och inte heller mot storleken eller utformningen. 
Gruppen vill dock framhålla vikten av att man inte 
utformar huset alltför ålderdomligt när bygglovet ska 
prövas.

Foto Bengt Larsson. Foto Bengt Larsson.

Foto Kerstin Larsen.

Foto LHF:s arkiv.
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Ordföranden har ordet
När jag skriver dessa rader har 
föreningens höstmarknad just av-
slutats. Den är ytterligare ett ex-
empel på eldsjälarnas marknad, 
ett tungt, tidvis slitsamt och som 
alltid hängivet och osjälviskt ar-
bete. Hembygdsföreningen står 
och faller med alla er som out-
tröttligt bidrar. Varmt tack!

Som några måhända har hört, 
har staden visat ett intresse av att 
samla kulturverksamheter på ett 
ställe i form av ett kulturhus och 
blickarna faller på Villa Olden-
burg, mitt emot Lidingö centrum. 
Hembygdsföreningen har disku-
terat frågan och kommit fram 

till att vi skall inta en försiktigt 
positiv inställning till en flytt av 
vår verksamhet dit. Tanken är att 
olika kulturella verksamheter ge-
nom närheten till varandra skall 
utvecklas bättre och dra fördel av 
den mångfald som kan komma 
att skapas i ett kulturhus.

Varje organisation och företag 
tvingas att regelbundet se över 
och pröva sin verksamhet, för att 
försäkra sig om att dess syfte och 
mål förverkligas. Världen och i 
vårt fall Lidingö, förändras i takt 
med mänsklig och teknisk ut-
veckling. Föreningens styrelse har 
beslutat att göra en översyn av 

verksamheten för att kunna kon-
statera huruvida den står i sam-
klang med vårt uppdrag och om 
utrymme finns att utveckla detta 
i vår föränderliga stad. Återigen 
ber jag medlemmarna om åter-
koppling så att vi kan ta till oss 
er uppfattning om vad ni upplever 
som är bra och vad som kan ut-
vecklas. Vår förening skall styras 
av sina medlemmars uppfattning 
och det är just av detta skäl som 
det är så viktigt att den kommer 
till uttryck i en direkt dialog eller 
i ett digitalt samtal. Jag ser fram 
mot att höra ifrån er så att fören-
ingen kan bli ännu bättre!

Robert Hallenborg

Det hände i Skärsätra
Onsdag 15 november kl 18.30 
på Lidingö Museum berättar 
Carl-Henrik Ankarberg om årets 
stadsdelsutställning som handlar 
om Skärsätra. Vi får höra hur vil-
lastaden kom till och om den nära 
anknytningen till AGA-företaget, 
om stora folkrörelsemöten, om 
kommunikationer och kända per-
soner, som om den sentida cen-
trumbebyggelsen kring Pyrolavä-
gen. Fri entré.

Holiday Singers
Onsdag 29 november kl 19 är 
vokalkvintetten Holiday Singers 
åter våra gäster, i denna tid som 
sig bör med ett julinspirerat pro-
gram. Rudolf med röda mulen, 
Jingle bells och Staffans salsa och 
allsång på Mössens julafton ga-
ranterar en uppsluppen advents-
stämning.

Vi ”förfirar” Lucia med kaffe 

och saffransbulle. Entré 80 kr för 
medlem och 100 kr för övriga in-
klusive fika. Anmälan till kansliet 
senast 21 november.

Julmarknad på Museet
Vi öppnar vår julmarknad i 
Magdasalen lördag 9 december 
kl 11-16 där du kan lösa jul-
klappsbekymren med litteratur 
om Lidingö, andra saker med Li-
dingöanknytning, julkort, glasun-
derlägg och inte minst hantverks-
gruppens alster.

Hembygdsföreningen deltar 
också på Lions julmarknad i 
Hästskojarparken samma dag. 
Välkommen in på Museet och 
värm dig.

Luciakafferep 
Välkommen till årets Luciakaffe-
rep onsdagen den 13 december kl 
14-16.

Detta kafferep kommer att vara 

Kommande aktiviteter
något utöver det vanliga. Vi firar 
inledningen till julen med extra 
många och goda julkakor, lucia-
bullar, pepparkakor och vem vet 
– kanske även ett Luciatåg.

Kostnad 50 kr. Anmälan senast 
9 december.

Julgransplundring
Lördag 13 januari 2018 kl 13-
15 är det dags att traditionsen-
ligt dansa ut julen på Museet. Vi 
säger hej då till tomten, dansar 
långdans, fiskar i fiskdammen m 
m. Korv och bröd, saft och pep-
parkakor, kaffe med dopp kom-
mer att smaka gott när granen har 
kastats ut. Vuxna betalar 50 kr.
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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.

Hembygdsnyttnr 1 2018
Nästa nummer av medlems-
bladet kommer ut omkring 
25 januari. 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.

12/11 Vårt år på Nyckelviksskolan. Fyra elever berättar.  
19/11 + 26/11 Röster om Hertha Olivet 2.  
3/12+10/12 Promenad Canadaradhusen Repris från 2007.  
17/12+24/12 Lidingös signalspaning. Repris från 2007.  
31/12+ 7/1 Bellman med Bengt Jonshult. Repris från 2009. 
14/1 + 21/1 Skolbandsjazz från 50-talet. Repris från 2009. 
28/1 + 4/2 Tranholmen. Repris från 2010.  
11/2 + 18/2 Bosön. Repris från 2010. 

Vi kom till Lidingö
Lördag 20 januari 2018 kl 13 
öppnar en intressant och lärorik 
utställning på Lidingö Museum 
som handlar om utländsk invand-
ring till Lidingö från tidigt 1700-
tal fram till idag.

Utställningen handlar om ålän-
ningar som flydde ryssen på tidigt 
1700-tal, krigsflyktingar under 
andra världskriget, arbetskraftin-
vandring samt flyktingar från 
Balkan, Chile och dagens större 
krigsområden.

Det blir mycket fakta varvat 
med ett stort antal berättelser från 
invandrade Lidingöbor. Vill man 
få en lärorik bild över invandring 
till Sverige och Lidingö, så skall 
man absolut besöka denna ut-
ställning.

Alla är varmt välkomna i slutet 
på januari 2018.

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, kontak-
tar du Hembygdsföreningens kansli. 

Motion till årsmötet
Lidingö Hembygdsförenings årsmöte äger rum onsdagen den 14 
mars 2018 kl 19 i Föreningsgården i Larsberg. 

Medlem som vill väcka ett förslag till föreningen ska lämna in 
sin motion till kansliet senast den 1 februari 2018. 

 Ny utställning på  

Lidingö Museum! 

”Vi kom till Lidingö…” 

En utställning om utländsk 
invandring till Lidingö från  

1700-tal fram till idag. 
 
 

Utställningen öppnar  
20 januari 2018 – Välkomna! 

 

HembygdsNytt byter redaktör

Ulla Larsson (t v) lämnar redak-
törskapet efter många år. Efterträ-
der henne gör Susann Thorngren, 
tidigare journalist och redaktions-
chef på Lidingö Tidning.

Susann, 71 år, är lidingöbo se-
dan mitten av 50-talet. Hon är 
uppvuxen på Kämpavägen men 
har bott på flera ställen på ön. Nu 
bor hon tillsammans med maken 
Anders och hunden Gunnar i Kil-
linge sedan 10 år tillbaka. I famil-
jen finns också två vuxna barn och fyra barnbarn.

Lidingö Hembygdsförening hälsar Susann Thorngren välkommen 
och tackar samtidigt Ulla Larsson för ett mångårigt och gott arbete 
med föreningens medlemsblad. 

Foto Siv Bergius.

Vi vill gärna ha din e-postadress. 
Sänd en hälsning till kansliet 
info@lidingohembygd.se
Ämne: Min adress.
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Ansvarig utgivare: Robert Hallenborg
Redaktör: Ulla Larsson/Susann Thorngren 
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer omkr. 25 jan 2018.

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 BG: 5802-2187 
www.lidingohembygd.se 
info@lidingohembygd.se 

HembygdsNytt
#

KALENDARIUM

www.lidingosidan.se

NYHETER 
LOKAL DEBATT 

EVENEMANG

*Föranmälan till kansliet  
tel. 08-765 75 67 (telefonsvarare) eller  
e-post: info@lidingohembygd.se

Kanske	  den	  godaste	  delen	  
av	  Lidingös	  historia!

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

NOVEMBER
15 ons. Guidad visning av utställningen om   
 Skärsätra kl 18.30.
29 ons. Holiday Singers* 19.

DECEMBER
9 sön. Julmarknad 11-16.
13 ons. Luciakafferep* 14-16.
24 sön. Museet stängt
26 tis. Museet stängt
31 sön. Museet stäng

JANUARI 
6 lör. Museet stängt
13 lör. Julgransplundring 13-15.
20 lör. Vi kom till Lidingö – ny utställning   
 öppnar 13.

13–18 
november

Varmt välkommen till en vecka 
fylld med kulturupplevelser!

www.lidingo.se/kulturveckan

Lidingö Hembygdsförenings styrelse 
och övriga medarbetare

önskar 
alla medlemmar en vilsam jul och ett 

Gott Nytt År


