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En skön kväll i musikens tecken. Johan Taube sjöng visor av Adolphsson, Ferlin, Hambe m.fl.
Foto: Jan Sjöberg. Läs vidare på Lidingösidan.

Henrik Waldenström tog oss med på ännu en intressant och rolig ”Fågelskådningspromenad”. Underbart
väder och vi kunde lyssna till minst 23 olika fåglar.
Foto: Siv Bergius.

Aktuella program
Trädgårdsfest i Bellmans anda

Sommarkafferep

Det blir ett riktigt sommarkafferep onsdag 1 juni
kl.14-16. Vi bjuder på många goda, kakor, bullar
och tårtor. På bilden ser du en av läckerheterna från
förra årets sommarkafferep.
Anmäl deltagande till kansliet. Kostnad 50 kr.

Nationaldagsfirande

Sveriges nationaldag måndag 6 juni firar vi numera traditionsenligt med flagghissning kl. 08 på Lidingö Museums gård till körsång och horn. Lidingö
Hemvärn hissar flaggan. Därefter blir det kaffe med
dopp på Museet.

När sommaren är som bäst
har vi återigen möjlighet att
vara på Elfviks gård och genomföra en fest i Carl Michael Bellmans anda onsdag
6 juli kl. 17 där uppträdandet
börjar kl. 18.
Årets trubadur är Anders
Fröling, en mycket uppmärksammad och upplyst Lekare
ur ”Det Lysande Sällskapet
Par Bricoles”. Carl Michael
Bellman grundade detta sällskap och traditionerna i hans anda lever i högsta
grad vidare. Förbered er med en picknick i det gröna
och njut av Bellmaniana och medhavt rött vin och
pimpinella. Skulle det mot förmodan bli sämre väder kommer vi att vara inomhus. Ta denna chans att
avnjuta skaldekonstens mästare i denna traditionstyngda tillställning.

Promenad i Brevik

Söndag 28 augusti kl. 13 träffas vi i Brevik för att
tillsammans vandra och titta på ett antal intressanta
hus från den vita villastaden vid segelleden. Samling
vid Breviks station. Vår guide är Carl-Henrik Ankarberg. Ingen föranmälan, kostnadsfritt.
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Ordföranden har ordet
Vi kan glädjas åt att vårt deltagande i Konsthelgen 22 till 24
april, resulterade i att mer än 500
personer besökte Museet för att
titta på konstverk och förevisningar i akvarellmålning av de
Lidingökonstnärer som hängde ut
sina alster på Museet. Det var besöksrekord.
De som på lördagen besökte
Museet fick ju också möjlighet att
se lite gamla och snygga bilar på
vår parkeringsplats där det var en
kontroll i Ö-Rundan, en orientering med veteranbilar med frågekontroller runt hela ön.
Vår Breviksutställning, som

temporärt flyttade till Breviks
församlingssal, gav konstnärerna
lite extra tid att få exponera sina
tavlor. Nu är utställningen åter på
Museet och kommer att pågå till i
mitten av september.
Lidingö stad har med vår och
några andra kulturföreningars
medverkan startat ett kulturråd i
syfte att bevara och stärka kulturen här på Lidingö.
Den första delen i vår nya basutställning är nu på plats i vårt
så kallade faktarum. Där kan ni
på en pult med pekskärm se och
bläddra bland bilder från många
av Lidingös gamla gårdar.

Beträffande ”Sverigeförhandlingen” om tunnelbana och om spårvagn city, finns inget att rapportera, inte heller om planerna för
Högsätra och Centrumbyggnationerna. Information kommer i
höst, säger stadshuset.
Avslutningsvis vill jag bara
uppmana alla att gå ut i och
njuta av vår fina natur t.ex. Elfvik, Långängen eller Trasthagen/
Kottlasjön där finns fikamöjligheter om du inte tar med eget fika i
”ryggan”.
Skön och trevlig sommar önskar
Jan Ågren

Foto: Siv Bergius

Rekordmånga besökare på Elfviksgårdsdagen förra året. Gissa fårets vikt är
bara en av alla aktiviteter.

Bildrebusjakten

Startskottet
för
årets bildrebusjakt
går 20 augusti.
Tävlingen, den 25
i ordningen, pågår t.o.m. 18 september med final i
stadshuset 6 oktober kl. 19. Försäljning av startpaketen börjar fredag 19 augusti.
Startpaketet kostar 100 kr. och
det finns att köpa på följande
försäljningsställen: Lidingö Museum, ICA-butikerna i Käppala,
Larsberg, Näset, Rudboda, Hemköp Brevik, Stadshusets reception, Torsviks Tobak & Spel, Vikingen Spel & Tobak samt Life i
Lidingö centrum.

Elfviksgårdsdagen

Söndag 11 september mellan kl.
11 och 15 är det åter dags för den
populära familjedagen på Elfvik.
Många av Lidingös föreningar
ställer upp med aktiviteter för stora och små. Ponnyridning, agility,
försäljning av vackra hantverk,
hemlagade godsaker, strömmingsmackor, korv, kaffe, saft och bullar. Prova på squaredans, köpa
lotter, gissa fårets vikt och vinna
på lotterier kan man också göra.
Kanske dyker Skogsmulle upp.
Välkomna till Elfviksgårdsdagen som är ett samarrangemang
mellan Elfviks gård och Lidingö
Hembygdsförening.

”Elden är lös”

En utställning om Lidingös brandförsvar invigs lördag 1 oktober kl.
13 på Lidingö Museum. Utställningen är ett samarbetsprojekt
med Lidingö Brandkår. Vi visar
upp intressanta bilder och föremål med anknytning till brandkårens verksamhet på Lidingö. De
stora eldsvådorna i AB Gasaccumulators (AGA:s) anläggningar,
i Södra Lidingöbanans vagnhall
och flera katastrofala varvsbränder i Gåshaga kommer att presenteras.

Konst i Värmland

I det förra numret av Hembygdsnytt kunde ni läsa, i ett medföljande programblad, om vår höstresa
till Värmland 2 - 4 september.
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Hoppas att den var så lockande
att du redan har anmält dig. I annat fall är det dags! Bland resmålen, förutom musikalen Les Miserables och Lars Lerins konsthall,
finns Mårbacka, Sahlströmgården, Klässbols linneväveri m.fl. Vi
bor på Karlstads stadshotell.
Om programbladet kommit bort
kontakta Favoritresor tel. 08660 18 00 så får du ett nytt där
detaljerna framgår. Anmälan om
deltagande i resan sker också till
Favoritresor.
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Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz
söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
22/5		Ekholmen, Ålands flyktingar.		
29/5 + 5/6		Åke Söderblom, skådespelaren.
12/6 + 19/6		Nyckelviksskolan del 3.		
26/6 till 27/8		Sommar repriser.
28/8 + 4/9		Kioskdeckare, Blå spåret.
11/9 + 18/9		Nyckelviksskolan del 4.
25/9 + 2/10		Toner från Lidingö, från konserten i Breviks kyrka.
Sommarrepriserna blir bl.a. Povel Ramel 2, Lidingöjazz, Södra banans
stationer och Millesgården.
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, kontaktar du Hembygdsföreningens kansli.

Vill du hjälpa till att dela
ut Hembygdsnytt?

Vi behöver fler hjälpande händer
som delar ut vårt medlemsblad.
Våra portokostnader stiger då vi
saknar frivilliga som hjälper till
med utdelningen. Hembygdsnytt
kommer ut 5 gånger om året, i januari, mars, maj, september och
november.
Vi saknar utdelare för hela eller
delar av följande postnummerområden 181 29, -31, -34, -39, -41,
-48, -50, -51, -63, -64 och 181 65.
Kontakta vårt kansli
eller
Bengt Larsson tel. 070-5735248.

Sommar och sol

Nytt i boden! Fantastiskt fina solhattar – till stora och små.
Mycket prisvärda. Passa på innan vi stänger för sommaren i början
av juni.

Vill du få information från oss om
nyinsatta program eller ändringar
m.m. mejla oss gärna din e-postadress till info@lidingohembygd.
se Märk meddelandet ”e-postadress”.

Hembygdsnytt nr 4 2016

Nästa nummer av medlemsbladet
kommer ut omkring 16 september 2016. 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.

Foto: Siv Bergius

Din e-postadress

Vi inom Lidingö Hembygdsförening önskar alla
en härlig sommar och välkomna åter till hösten.
Lidingö Museum öppnar 1 september.

Följ med vad som händer på
Lidingö genom Lidingösidan.

www.lidingosidan.se
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KALENDARIUM

#

								
LIDINGÖ MUSEUM
							
Stängt från 7 juni och öppnar igen 1 september.

Öppettider Lidingö Museum se nedan.

JUNI
1 ons. Sommarkafferep kl. 14-16.*
6 mån. Nationaldagsfirande kl. 8 vid Museet.
7 tis.
Museet stängt för sommaren.
JULI
6 ons.

Nationaldagsfestival
på Millesgården

11.00 – 14.00 Fontänfest med
modellbåtar, jazzbandet Absolut
Swing, boulespel och mycket mer i
skulpturparken.
14.00 – 15.00 Sångerskan Lovisa
Lindkvist med trio bjuder på ett
Monica Zetterlundprogram.

15.00 – ca 16.00 Nationaldagsfirande
med tal, sång, flaggviftning och
utdelning av priset Årets Ängel.
Talare Jonas Torstensson, konstnär
och företagare.
16.30 Välkomstceremoni för nyblivna
svenska medborgare (särskild
inbjudan).

Läs mer på www.lidingo.se

Trädgårdsfest i Bellmans anda kl. 17 på 		
Elfviks gård.

AUGUSTI
20 lör. Bildrebusjakten startar.
28 sön. Guidad vandring i Brevik med
Carl-Henrik Ankarberg kl. 13.
SEPTEMBER
2-4
Tredagarsresa till Värmland.
11 sön. Elfviksgårdsdag kl. 11-15.
15 tors. Sista dag Breviksutställningen.
18 sön. Sista tävlingsdag Bildrebusjakten.
OKTOBER
1 lör. Invigning av utställningen ”Elden är lös”
kl. 13.
6 tors. Final Bildrebusjakten i Lidingö stadshus
kl. 19.
16 sön. Hösmarknad i S:ta Annagården kl. 12.15-15.

Sommarens	
  godaste	
  nyhet!

*Föranmälan till kansliet (om inte annat anges)
tel. 08-765 75 67 (telefonsvarare)
eller e-post: info@lidingohembygd.se
Odenvägen 5, Lidingö Centrum

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

08-765 26 20

Ansvarig utgivare: Jan Ågren
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer omkr. 16 sept. 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

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50
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Övriga inbet. BG 5802-2187
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