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Hänt sen sist
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Kafferep, sång och jul
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Föreningen har haft bråda dagar både före och efter
jul. Vid Lidingö centrums och Lions julmarknad den
9 december var Hembygdsföreningen på plats med
ett stånd. Luciakafferepet den 13 december samlade
många kak- och kaffesugna lidingöbor.
Tjugondag Knut dansas julen ut, så ock på Lidingö Museum. Julgransplundringen den 13 januari
lockade mer än 100 personer, unga och gamla, som
ville vara med och kasta ut både jul och julgran för
den här gången. Danslekarna i Magdasalen leddes
av lekledaren Eva Sätterlund och hennes kollegor
från Lidingö spelmän. Som sig bör tog tomten sedan
täten och dansade ut julen från alla rummen i övervåningen. Kaffe och kakor för både stora och små
hade en strykande åtgång liksom den varma korven
med bröd.
I finrummet bänkade sig Britta Edin och läste sagor för de minsta medan de vuxna fick en stund för
en kopp kaffe.
Som sig bör avslutades julgransplundringen med
att granen kastades ut och sedan kunde alla barn
gå hem med en nyuppfiskad godispåse. Och så var
glada julen slut, slut, slut … men som alla vet, så

Foto Caroline Widstrand Sandahl

kommer både julen och tomten åter, ty ”det har han
lovat” som det står i visan.
			
Susann Thorngren
Holiday Singers var tillbaka som våra gäster den 29
november. Första delen handlade om Evert Taube
och hans kärlekshistorier, särskilt till den vackra Siv
– baserade på en bok av Birger Sjöberg. Hans bror
Anders Sjöberg berättar och Holiday Singers illustrerar med sånger. Därefter sjöngs julen in med bl a
Rudolf med röda mulen.
Siv Bergius

Kallelse till årsmötet

Lidingö Hembygdsförenings medlemmar kallas
till ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Som
gästtalare är Carl Gustaf Petersen inbjuden. Han
kommer att kåsera om kända och mindre kända
kulturpersonligheter från Lidingö
Tid: Onsdag 14 mars kl.19.
Plats: Föreningsgården i Larsberg. Se sid 3.
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Ordföranden har ordet
Kära medlemmar!
Föreningen har nu varit aktiv i
87 år och också detta senaste år
blev framgångsrikt för oss, mest
som ett resultat av alla frivilliga
och intresserade krafter, som ju
utgör basen i verksamheten. Det
är dem jag känner att vi i första
hand måste tacka med hela våra
hjärtan! Bland annat höstmarknaden och julmarknaden bär vittnesmål om deras hängivenhet och
alla besökare gladdes liksom vår
kassaförvaltare. Detta år börjar
med en utställning, som jag är
övertygad kommer att intressera
många i alla åldrar. “Vi kom till
Lidingö” handlar om den långa
raden av människor som kom
från när och fjärran med hopp i
hjärtat och som fann en plats att
leva på och få mening i sina nya
liv. Det har hunnit bli rätt många
personer sedan slutet på 1700-talet, där utställningen tar avstamp
i sin tideräkning. Många av dem
bidrog till skapandet av det väl-

stånd, som vi nu kan njuta av på
Lidingö. Ta med er ungdomarna
och lär känna öns historia! Den
utställningen kompletteras delvis
av den permanenta utställningen
om Lidingö. I skrivande stund ser
de ut som om vi i april skall kunna ta ett första steg i att förverkliga idén om en återkommande
Juniorsalong på Museet för skolungdomar. Här får en yngre generation tillfälle att prova på och
visa upp sitt konstnärskap i olika
former, textilkonst, skulptur, målning/teckning eller vadhelst de vill
använda för uttrycksmedel för sin
fantasi. En dag skall ju den generationen ta över ansvaret för att
hålla vår förening levande och det
är viktigt att vi välkomnar dem till
oss redan nu. En inte alltför optimistisk tanke är även att någon
framtida välkänd svensk konstnär
kan komma att födas tack vare
Juniorsalongen. Det kommer att
bli spännande! Vi hoppas också
kunna sätta upp en utställning

som visar Dalakolonin, det område vid Bosön, som etablerades för
människor som behövde bostäder under vintermånaderna. För
att kunna överleva de kalla månaderna i Dalarna, reste många
därifrån för att söka arbete i storstaden och man fick tillstånd att
bygga bostäder på Lidingö 1918.
Den tidens säsongarbetare! I ett
växande antal butiker finner vi
numera vid utgången en möjlighet att uttrycka vår uppfattning
om butiken genom att trycka på
en glad, oftast grön knapp eller
en röd om vi är missnöjda. För
att vår förening skall utvecklas
och fullgöra sitt värv, vill jag föreslå att ni medlemmar återkopplar med er uppfattning om verksamheten genom mail, sms eller
telefonsamtal. Skriv idag med ett
tryck på den knapp ni känner för!
Jag önskar alla medlemmar ett intressant och lärorikt 2018.

berg visade och berättade om
årets stadsdelsutställning ”Det
hände i Skärsätra”. För många av
besökarna var det nya och intressanta fakta som de fick ta del av
och det var en nöjd politiker- och
tjänstemannaskara som sedan
gick vidare för att avsluta verksamhetsåret.

ga för att gå ombord på M/S
Josephine för färd mot Björkskär,
den av Lidingö ägda ön, i den
yttre skärgården. Carl-Henrik
Ankarberg guidade oss, med den
äran, genom Stockholms vackra
arkipelag. Med riklig förplägnad
var vi fyllda både med lekamlig
och andlig spis efter åtta timmar
till havs. Tyvärr var vindförhållandena sådana att det var omöjligt att lägga till vid Björkskärs
brygga. Det blev som i filmen ”att
angöra en brygga”. Som plåster
på såren tog skepparen oss till
Sandhamn för ett kortare stopp.

Reserapport – Året som gått

Carl-Henrik Ankarberg introducerar Skärsätra för nämndens orförande Fredrik Vinstock (M).
Foto: Susann Thorngren

MSN på besök

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden började sitt sista sammanträde för året den 12 december
med att besöka Lidingö Museum.
Förutom nämndens politiker deltog också flera av förvaltningens
tjänstemän. Carl-Henrik Ankar-

I Roslagens famn
I vackert vårväder började Hembygdsföreningens vårresa vid Lidingö stadshus. Med buss åkte
vi den gamla kustvägen till Wira
Bruk. Där fick vi oss till livs brukets mäktiga historia under Sveriges stormaktstid. På det nyöppnade Furusunds Värdshus fick vi
en god lunch. Hemresan gick via
Penningby slott och en händelserik dag avslutades där vi började.
Björkskär
En vacker fredag i september
samlades femtio förväntansfulla
medlemmar på Gåshaga bryg-

Robert Hallenborg

Frankrike
Detta var Hembygdsföreningens
sjätte resa till Frankrike med Peter Hagwall som ciceron, kunnig
både vad gäller historia, kultur
och inte minst vin och mat. Inte
undra på att hans resor alltid blir
fulltecknade! Resan startade vid
Lidingö stadshus med buss till Arlanda. Denna gång var Champagne och Picardie med omgivningar
målet för resan. Innehållet bestod
både av kulturella och historiska

HembygdsNytt
upplevelser uppblandade med
vacker natur, vinprovningar och
läckra måltider. Efter en vecka
kom glada och nöjda resenärer
tillbaka till Stadshuset för vidare
transport till respektive hem.
Gunnel Ekström

Kommande
aktiviteter
”Vi kom till Lidingö ...”

Ny utställning på Lidingö Museum öppnades i lördags 20 januari.
Lidingö har lång tradition av invandring, ända sedan ålänningar
flydde undan tsar Peter på tidigt
1700-tal. Därefter kom krigs- och
politiska flyktingar från 1930-talet som följdes av arbetskraftinvandring under 1950 till 1970-talet. Från 1980-talet fram till idag
har invandring skett från Chile,
Balkan och dagens alla krigsområden.
Utställningen visar mycket fakta
varvat med ett stort antal berättelser och intervjuer från invandrade lidingöbor. Vill man lära sig
något om invandring till Sverige
och Lidingö, så skall man absolut
besöka denna utställning.
Alla önskas varmt välkomna till
utställningen som pågår till 15
april.

Poesiafton

den 7 februari klockan 19.00.
En kväll på museet med två lokala
poeter som kallar sig Skogsdykaren och Strandvadaren.
Det är Bengt af Klintberg och
Christian Stannow som kommer
att presentera litteratur i allmänhet och poesi i synnerhet. De
tycker också att det skulle vara
trevligt att få en dialog med publiken som alltså har möjlighet att
ställa frågor.
Något läskande kommer också
att serveras.
Entré 80 kr för medlem och 100
kr för övriga. Anmäl till kansliet
senast den 5 februari. Välkommen.
		
Teddy Widstrand
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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.
28/1 + 4/2
11/2 + 18/2
25/2 + 4/3
11/3 + 18/3
25/3 + 1/4

Tranholmen. Repris.
Bosön. Repris.
Henning Hellström berättar. Repris.
Lidingöliv för 100 år sedan. Repris.
Tre lidingöbor berättar. Repris.

Läs mer om oss och olika möjligheter att lyssna på våra program på
www.lidingohembygd.se

Konstnärer på Museet

Den 23-25 mars ställer ett antal
konstnärer ut sina verk i den årliga konstrundan. Några av dessa
kommer att finns på Lidingö Museum. En variation av konstverk
visas: målning, foto, skulptur,
keramik, glas, textil eller silver.
Konstnärerna håller sina ateljéer
öppna. En adresskarta och en presentation av konstnärerna finns
hos oss.

I museibutiken

Brevik – den vita stadsdelen vid
segelleden
Nu finns den vackra bilderboken
åter att köpa på Museet. Efterfrågan på boken ha varit så stor att
vi låtit trycka upp den igen i begränsad upplaga. I boken kan du
åter uppleva den intressanta utställningen vi hade på Museet år
2016. Boken innehåller ca hundra
gamla bilder i färg med givande
textkommentarer om samhället
Breviks utveckling. En utmärkt
presentartikel som rekommenderas!
Bilden här ovan, en charmfull
Breviksakvarell från 1910-talet av
konstnären Vicke Andrén.
Carl-Henrik Ankarberg

Kallelse till årsmötet

Lidingö
Hembygdsförenings
medlemmar kallas till ordinarie
föreningsstämma (årsmöte).
Tid: Onsdag 14 mars kl. 19.00.
Plats: Föreningsgården i Larsberg
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 de aktiviteter som
föreningen genomfört och fjolårets
ekonomiska resultat. Budget och
plan för verksamheten 2018 presenteras också. Val av ordförande
och fem ledamöter ska göras.
Som uppmärksammades i förra
medlemsbladet ska motioner till
årsmötet ha kommit föreningen
tillhanda senast 1 februari. Årsmöteshandlingarna kommer att
finnas tillgängliga på föreningens
kansli från 27 februari. Den som
så önskar kan be att få handlingarna via e-post.

Henning Hellström
har lämnat oss.

Henning var en av många som
arbetade med den omfattande renoveringen av Villa Fornboda i
slutet av 90-talet. Genom sina tidigare arbeten på Lidingö, bl a som
polis hade han en unik kunskap
om Lidingö och dess innevånare.
Detta kunde han förmedla genom
sin berättartalang och sitt goda
minne. Till stor glädje finns hans
berättelser inspelade och arkiverade hos föreningen. Många minns
den vänlige, generöse och oändligt
positive Henning.
Henning blev 94 år.
Siv Bergius
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KALENDARIUM

#

JANUARI
								
Utställningen ”Vi kom till Lidingö ...”
								
pågår till 15 april.
								
FEBRUARI
1 tor. Sista dag för att lämna in
motion till kansliet till årsmötet.		
7 ons. Poesiafton klockan 19.*
28 ons. Om Lidingö Villastad
Gunilla och Lars Dessen. 18.30*
MARS
14 ons. Årsmöte kl 19.
Föreningsgården Larsberg.
23-25 fre.-sön. Lidingökonstnärer på Museet.
APRIL
18 ons. Vårkafferep kl 14-16.*
Se vår hemsida för ev. nyinsatta program.

Och din dator fungerar bra?
• Är datorn långsam eller konstig?
• Har du drabbats av virus?
• Installations- eller uppdateringshjälp?
• Problem med skrivare eller nätverk?
• Vi fixar det

OBS ny adress från 1 feb 2018!
Islinge Hamnväg 1, Lidingö
M
IAXEL
08 766 17 72 info@miaxel.se
DATORSERVICE
(samma lokaler som Lidingö Elvaruhus)

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

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

www.lidingo.se/kulturkalendern

Hippa, styrelsemötet
eller födelsedag?

NYHETER
LOKAL DEBATT
EVENEMANG

Hyr lokaler i Lidingö Museum.
Trevliga priser, vacker miljö och
möjlighet till markservice.
Kontakta Kerstin Larsen på
kansliet för information.
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www.lidingosidan.se

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

