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Fira våren 27 maj

Små fåglarna i skogen…

Ställ väckarklockan på ringning tidigt på onsdag 27
maj. Ta dig till parkeringsplatsen vid Kottlasjön vid
Kottlavägen. Där möter Henrik Waldenström upp
och tar oss med på en fågelpromenad i Långängens
naturreservat. Vi samlas kl. 07.
Ta med kikare, liten matsäck och något att sitta
på. Kostnad 50 kr. betalas på plats.
Avsluta denna onsdag 27 maj med...

Niclas Rosell, Cristina Taube, Håkan Åkerstedt,
Vivian Rössner Wejke, Björn Hagerman.

En vårkonsert

med vokalgruppen Holiday Singers på Lidingö Museum kl. 19.
Det kommer att finnas ost och dryck att köpa i
pausen för den som önskar. Entré 80 kr. för icke
medlemmar 100 kr. Anmälan till kansliet 26 maj.

Aktuella program
Entré 80 kr. för icke medlemmar 100 kr. Anmälan
till kansliet senast 22 september.
En guidad vandring längs Stockholmsvägen mot
Kyrkviken gör vi söndag 4 oktober kl.13 med start
på Lidingö Museum.

Från lokalt försvar till
Nationella Skyddsstyrkor

Livet kring Stockholmsvägen förr

Besök utställningen ”Livet kring Stockholmsvägen
förr”, som invigs nu på lördag 23 maj kl. 13. Ta
en visuell promenad längs Lidingös gamla pulsåder
med de foton och kartor som presenterar dess roll i
Lidingöbornas liv - för tiden innan vägen med omgivning förändrades till dagens miljö. Utställningen
varar, med uppehåll under sommaren, t.o.m. 15 oktober.
Torsdag 24 september kl.19 arrangeras en kväll
på Museet med dialog om Stockholmsvägen.

I samband med den pågående utställningen ”Lidingö
Hemvärn 75 år” kommer chefen för Livgardesgruppen, överstelöjtnant Peter Bengtsson, berätta om
hur Hemvärnet ser ut idag och hur det kommer att
utformas inför framtiden. Missa inte tillfället att ta
del av de tankar och den inriktning som finns för
det moderna Hemvärnet. Det är ett mycket aktuellt
ämne med tanke på den försvars- och säkerhetspolitiska debatten, som pågår i landet just nu.
Detta äger rum onsdag 3 juni kl. 19 på Lidingö
Museum – välkomna till en kväll med en intressant
försvarsdiskussion.
Entré 80 kr. för icke medlemmar 100 kr. Anmälan
till kansliet senast 2 juni.
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Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar,
nya och gamla.
Hembygdskunskapen har förbättrats hos Lidingös elever i årskurs 2 och 3. Skolgruppen inom
Hembygdsföreningen har utbildat
eleverna om Lidingö och dess historia. 2:a klassarna har, i tidsenlig
klädsel, deltagit i en gammaldags
lektion med bl.a. psalmsång till
orgel. De äldre har pluggat lidingöhistoria inför kunskapstävlingen i stadshuset, där Lidingös

bästa 3:e klass/skola skall koras.
Ett vandringspris, en miniatyrstaty av Carl Milles ”Skridskoprinsessan” från 1949, tävlas det om.
Under min tid som ordförande
har jag mött många äldre medlemmar, som nu kanske inte orkar
eller kan arbeta inom föreningen
men som kommer till Museet för
att se våra utställningar, köpa lite
i boden eller bara för att prata lite
minnen. Ni skall veta att utan ert
fina arbete tidigare så hade vi inte

Sommarkafferep

n
sjakte

Onsdag 3 juni kl. 14 öppnar vi
portarna till sommarens kafferep.
Om det är fint väder sitter vi ute
i trädgården bakom Museet, annars blir det i Magdasalen som
vanligt. Mycket välkomna önskar
Kafferepsgruppen.
Startskottet för årets bildrebusjakt går 22 augusti. Tävlingen,
Nationaldagsfirande
den 24:e i ordningen, pågår t.o.m.
Sveriges nationaldag lördag 6 juni 21 september med final i stadshufirar vi även i år med flagghiss- set den 1 oktober kl.19.
ning kl. 08 på Lidingö Museums
Försäljning av startpaketen börgård till körsång och horn. Li- jar fredag 21 augusti.
dingö Hemvärn hissar flaggan.
Försäljningsställen:
Lidingö
Därefter blir det kaffe med dopp Museum, ICA-butikerna i Käppå Museet.
pala, Larsberg, Näset, Rudboda,
Hemköp Brevik, Stadshusets reception, Torsviks Tobak & Spel,
Vikingen Spel & Tobak, Life i Lidingö centrum.
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Besök på Storholmen

Bellmandagen

Som vanligt hyllar Lidingö Hembygdsförening Carl Mikael Bellman med en trädgårdsfest i hans
anda på gräsmattan framför Elfviks gård måndag 6 juli kl 17. I
år är det 275 år sedan Bellman
föddes, vilket uppmärksammas
särskilt av vår Bellman, Bengt
Jonshult. Glöm inte att ta med
picknick-korgen.

Onsdag 9 september anordnas
återigen ett besök på Storholmen.
Efter en kort tur med Lottas båt
träffar vi Mia Adolfsson, som tar
oss på en guidad tur.
Mia berättar om öns historia, om
”slottet”, om kända personer,
som bor eller har bott där, om hur
det är att bo året runt på ön och
mycket annat.
Samling vid Mor Annas brygga
kl. 10 för båtfärd till Östra hamnen på Storholmen. Mor Annas
brygga finner du om du kör Trolldalsvägen (till höger vid Lidingö
Golfbanas klubbhus) så långt det
går. Gästparkering finns i området. Har du inte möjlighet att
själv ta dig till bryggan, så kan
transport ordnas. Detta måste du

varit den kulturella högborg vi
idag är på Lidingö.
Jag gläds också åt att vi fått
många nya medarbetare i de olika
arbetsgrupperna. Ni är alla hjärtligt välkomna och jag hoppas vi
tar väl hand om er och att ni skall
trivas och också lära er något nytt
om vårt fina Lidingö.
Med hopp om en fin och trevlig
sommar.
Jan Ågren
meddela när du anmäler dig.
Priset är 295 kr. för båtresa
t.o.r., kaffe med bulle, guidning
och lunch.
Bindande anmälan senast 31
augusti till kansliet. I samband
med anmälan betalas deltagaravgiften på bg 5802-2187.
OBS! Deltagarantalet är begränsat till 36 personer.

Kulturarvsdag

”Människans värv och verk – en
resa i teknik och industrihistoria”
är temat för årets kulturarvsdag,
som arrangeras i hela Europa söndag 13 september. Hembygdsföreningen har valt att uppmärksamma Adolf Rickard Törner, som
vid slutet av 1800-talet anlade en
verkstad med laboratorium för
tillverkning av fyrverkeripjäser
vid Stockbysjön.
Samling vid parkeringen vid
Kottlasjön/Kottlavägen kl. 19.
Därifrån promenerar vi till Finedal och raketlaboratoriet där
Carl-Henrik Ankarberg berättar
om Törner och hans tillverkning.
Fyrverkeri över Stockbysjön avslutar vår kulturarvsdag.

Elfviksgårdsdagen

Söndag 13 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.
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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.

NOTISER

En skoldag för 100 år sedan

Ett gammalt klassrum, byggdes upp under ett par vårveckor
på Lidingö Museum. Där tog
vi emot elever i årskurs 2. Sammanlagt kom 10 klasser från 7
Lidingöskolor. När barnen, som
var utklädda, anlände ringde vi i
klockan och eleverna förpassades
100 år tillbaka i tiden. Vi började
dagen med upprop med ”gamla”
namn. Därefter följde psalmsång
med orgelspel – ”Din klara sol går
åter upp”– och förhör av berättelsen om den barmhärtige samariten. Eleverna läste sedan högt
om hur ”Sven sågade ved med
far” och undervisades vidare om
djur och natur med hjälp av de
gamla planscherna på väggarna
i klassrummet. På rasten lektes
”Bro, bro och breja” och ”Sista
paret ut” på gården utanför Museet. Till sist intogs den medhavda
matsäcken i gröngräset.

Lidingö förr och nu –
Kunskapstävling i åk 3

Efter årskurs 3:s egna studier om
Lidingö historia under läsåret
2014-2015, är det nu äntligen
dags för Kunskapstävlingen om
vilken skola som kan mest om vår
ö!
I slutet av våren 2014 hölls ett informationsmöte med alla lärare i
årskurs 2 om tävlingen. Samtliga
skolor fick varsin fullmatad pärm
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Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz
söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
Datum
Innehåll
17/5 + 24/5
Ernst Rolf
31/5 + 7/6
Carl Milles
28/6 + 5/7
Lidingö runt ®
12/7 + 19/7
Dalakolonien ®
26/7 + 2/8
Sommarorten Lidingö ®
9/8 + 16/8
Båtfärd runt Lidingö I ®
23 /8 + 30/8
Båtfärd runt Lidingö II ®
6/9
Konsten i Lidingö I
			
13/9
Konsten i Lidingö II
			
20/9 + 27/9
Brott på Lidingö
			
4/10 + 11/10
Statyer på Lidingö
18/10 + 25/10
Mauritz Stiller

Producent
S. Hedman
J. Ågren
G. Dessen
G. Dessen
L. Dessen
CH. Ankarberg
CH. Ankarberg
J.Marcusson/
CH. Ankarberg
J. Marcusson/
CH. Ankarberg
J. Malmstedt/
CH. Ankarberg
J. Ågren
S. Hedman

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 150 program arkiverade på CD eller USB-minne.

med kartor, övningsfrågor och
mängder med information om Lidingö. Eleverna inbjöds därefter
till Museet för cirka 1,5 timmes
undervisning om Lidingös historia med bilder, film och föremål som Kerstin Linde och Ann
Collste höll i. En första tävling genomfördes 15 april på varje skola,
varefter åtta skolor anmälde ett
skollag till tävlingen. Deltagande
lag är: Albatross Montessori, Futuraskolan, Bo-, Högsätra-, Käppala-, Skärsätra-, Sticklinge- och
Torsviks skola. Finalen äger rum
i sessionssalen i Lidingö stadshus
tisdag 26 maj från kl. 12.30, då
lagens klasskamrater och föräldrar får närvara. Vinnande lag/
skola får ett vandringspris föreställande ”Skridskoprinsessan”
av Carl Milles.

Presenter

Titta in i museiboden. Där hittar du böcker om Lidingö, den
vackra lidingövasen, vinglas med
lidingöskeppet, m.m. Medlemmar
har alltid rabatt på inköp i museiboden

Hembygdsnytt nr 4 2015

Nästa nummer av medlemsbladet
kommer ut omkring 17 september. För att hålla dig uppdaterad
om vad som händer på Museet
och vilka aktiviteter som pågår
besök vår hemsida www.lidingohembygd.se

Lidingö Museum

Stängt från 5 juni och öppnar igen
1 september.

Vi tillönskar alla hembygdsvänner en fin sommar
med familj och vänner.

HembygdsNytt
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KALENDARIUM
För öppettider se nedan.

#

								
MAJ
					
23 lör. Invigning av ”Livet kring Stockholmsvägen förr” kl. 13.
26 tis. Final i ”Vi i 3:an” i Lidingö stadshus från kl.12.30.
27 ons. Fågelskådning med Henrik Waldenström kl. 7.
27 ons. Holiday Singers kl. 19.*
JUNI
3 ons.
3 ons.
4 tors.
4 tors.
6 lör.

Sommarkafferep kl. 14-17.
Föredrag ”Från lokalt försvar till nationella
skyddsstyrkor” kl. 19.*
Sista dag för utställningen ”Hemvärnet 75 år”.
Museet stänger.
Nationaldagsfirande vid Lidingö Museum kl. 8.

JULI
6 mån. Bellmandagen på Elfvik kl. 17.
AUGUSTI
22 lör. Bildrebusjakten startar.
SEPTEMBER
1 tis.
Lidingö Museum öppnar.
9 ons. Besök på Storholmen, avfärd kl. 10.*
13 sön. Elfviksgårdsdagen kl. 11-15.
13 sön. Kulturarvsdag, Törners fyrverkerilaboratorium kl. 19.
14-19 Resa till Normandie.

Spännande program och
samarbetspartners till hösten!
“Hälsokost & vegetarisk matlagningskurs”
i samarbete med Stephan Rössner.
“Driv restaurang för en kväll”
i samarbete med Firren.
“Fisk i nya former” fortsätter samarbetet med Firren!
…och kanske en Nobelmiddag i anrik miljö.
Programmet klart 15 juni.
Katarina Palmstierna,
070-577 65 12 www.roligarevardag.se

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

21 mån. Sista dag bildrebusjakten.
24 tors. Föredrag om Stockholmsvägen kl. 19.*
OKTOBER
1 tors. Final bildrebusjakten Lidingö stadshus kl. 19.
4. sön. Vandring längs Stockholmsvägen kl. 13.
18 sön. Höstmarknad.
*Föranmälan till kansliet, tel. 08-765 75 67 (telefonsvarare) eller
e-post: info@lidingohembygd.se

Lidingöspecialisten

Nationaldagsfestival på Millesgården

Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

Lidingö stads nationaldagsfirande
på Millesgården är även i år en
heldagsfestival. Millesgården är
i sin fullaste prakt i början av juni
och i år står blommorna särskilt
mycket i centrum, men det blir
också en hel del musik under
dagen. Dagen avslutas med
det traditionella nationaldagsprogrammet där bland annat
priset Årets Ängel delas ut. Årets
nationaldagstalare är kommunstyrelsens ordförande Anna
Rheyneuclaudes Kihlman.
Fri entré till skulpturparken.

11.00 – 14.00 Diverse aktiviteter i
skulpturparken som fontänfest med
modellbåtar, jazzband, blomsterjakt,
boulespel och mycket mer.

08-765 26 20

14.15 – 15.00 Musikprogram med
Brothers among Wera.
15.00 – ca 16.00 Nationaldagsfirande
med tal, sång, flaggviftning och utdelning av priset Årets Ängel.
16.30 Välkomstceremoni för nyblivna
svenska medborgare (särskild inbjudan).

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50

www.lidingosidan.se
Ansvarig utgivare: Jan Ågren
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer i september.

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
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