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Aktuella program
Höstmarknad

Traditionsenligt blir det höstmarknad i S:ta Annagården söndag 16 oktober kl. 12.15 – 15. På marknaden finner du hantverksgruppens fina alster, som
finns till försäljning. Lotterier, loppis, tombola och
bokbord är andra populära inslag. Kaffeservering
där allt hembakat brukar gå åt som smör kommer
förstås också att finnas.

Lidingö brandkår bränner på stadens uppdrag ner
mjölnarbostaden på Bredablickshöjden i oktober
2003. Foto: Sten Schüssler.

”Elden är lös”

Utställning om Lidingös brandförsvar invigs lördag
1 oktober kl. 13 på Lidingö Museum. Intressanta
och också dramatiska bilder samt föremål med anknytning till brandkårens verksamhet på Lidingö
visas upp. De stora eldsvådorna i AB Gasackumulators (AGA:s) anläggningar, i Södra Lidingöbanans
vagnhall och flera katastrofala varvsbränder i Gåshaga kommer att presenteras. Utställningen är ett
samarbetsprojekt med Lidingö Brandförsvar.
Flera program planeras i anslutning till utställningen. Håll utkik på föreningens hemsida, anslagstavlan och Facebook.

Final i bildrebusjakten

Finalen i den 25:e genomförda bildrebusjakten äger
rum torsdag 6 oktober kl. 19 i Stadshusets sessionssal. Då får vi veta vem som hittat bäst på Lidingö
och fått en inteckning i vandringspriset ” Flöjtspelande ängel”, som skänkts av Millesgården.
Fredag 23 september presenteras finalisterna i Lidingö Tidning, på Hembygdsföreningens hemsida
och på Museets anslagstavla. Observera att detta
också är kallelsen till finalen.

Musikkväll med Johan Taube

Torsdag 13 oktober kommer vissångaren Johan
Taube tillbaka till Lidingö Museum med visor av
Adolphson, Taube, Hambe, Nilson och Bellman.
Vi börjar kl. 18.30. Kom och lyssna och sjung
med. Medlemmar 100 kr. Övriga120 kr.
Anmälan till kansliet senast 11 oktober.
Hemsida: www.johantaube.com

Efterlysning
Har ni något hemma, som skulle kunna passa att
säljas på ett loppisbord? Vi behöver också böcker
till vårt bokbord och tar gärna emot gamla spetsar,
dukar och handdukar. Inventera era förråd och bokhyllor. Loppisprylar, böcker och textilier lämnas in
på Museet senast torsdag 6 oktober.
Har du lust att baka? Kaffeserveringen tar gärna
emot hembakta kakor och bröd, som du kan lämna
på S:ta Annagården lördag 15 oktober mellan kl. 9
– 13 och söndag 16 oktober mellan kl. 9 – 12.
Marmelad, saft och sylt tar vi också gärna emot.
Det lämnar du på S:ta Annagården på lördag 15 oktober mellan 9 – 13.

Boksläpp
”Stockholmsvägen – från början till slut”

Lördag 15 oktober kl. 13 presenterar Hembygdsföreningen vår nya bok ”STOCKHOLMSVÄGEN
– från början till slut.” Boken, som är berättelsen
om en av Lidingös äldsta vägar, bygger på förra
årets utställning om Stockholmsvägen. Den innehåller ett hundratal fotografier åtföljda av korta, kunskapsrika texter i ett tidsspann från 1800-talets slut
till ca 1960.
I boken möter du en brokig
skara hantverkare, butiksägare och vanligt folk, som
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Ordföranden har ordet
Trots att det varit sommar har vi
i Hembygdsföreningen haft flera
programpunkter och aktiviteter.
En vacker Nationaldagsmorgon hissade vi vår svenska fana.
Efter tal underhöll Gråtrutarna
med vackra sommarvisor. Morgonen avslutades med kaffe och
kaka. En månad senare, den 6
juli, firade vi Bellmans minne på
gräsmattan framför Elfviks Gård.
Årets Bellman var Anders Fröling
som fängslade de ca 300 personer,
som tagit med sig ”picknicken” ut
i kvällssolen. Den sista söndagen i
augusti promenerade vi runt med
guidning i Brevik villastad. Tradi-

tionsenligt har också Elviksgårdsdagen ägt rum. Några medlemmar har deltagit i en kulturresa
till Värmland och just nu pågår
den tjugofemte upplagan av bildrebusjakten, du har väl varit ute
och letat? I år firar hembygdsföreningarna 100 år, själva har vi
funnits i 85 år. Vi kommer därför
att öppna vår nya utställning om
Lidingös historia i höst.
En annan årligen återkommande aktivitet är vår utbildning
i hembygdskunskap av öns 3:e
klassare som vår skolgrupp arbetar med. Nästa år skall eleverna
tävla i ”vilken skola vet mest om

Lidingö”.
Förra årets stora och välbesökta
utställning om Stockholmsvägen
blir nu bok. Du hittar den inom
kort på Museet.
Du lyssnar väl på ”Hembygden
i etern” på Radio Lidingö 97,8
MHz på söndagsförmiddagarna
eller på någon av repriserna?
Sist men inte minst missa inte
den nya utställningen ”Elden är
lös”.
Vi vill gärna höra från dig.
Ha en bra höst med sköna promenader och svampplockning.
Jan Ågren

Föredrag om Gustaf Dalén

Författaren Anders Johnson håller
onsdag 26 oktober kl. 19 i Hersby skola ett föredrag om Gustaf
Dalén, som han också har skrivit
en biografi om. Lidingö stad och
Hembygdsföreningen samverkar
om arrangemanget. Håll uppsikt
på kommunens och hembygdsföreningens hemsidor och annonser.

Ny utställning,
Historien om Lidingö

Lördag 19 november kl. 13 inviger vi vår nya fasta utställning om
Lidingös historia från det vår ö
steg upp ur havet, genom utvecklingen från en jordbruksbygd, där
året 1774 var ett betydelsefullt årtal, fram till dagens samhälle. Du
kommer att uppleva en kavalkad
av händelser genom åren.

Ljud sig förbarme...

– Gert Palmcrantz tar oss i örat!
Tisdag 1 november kl. 18.30
på Museet. En spännande kväll
med ”Ljudfadern” Gert.
Anmälan senast
27 oktober.
Medlemmar
100 kr.
Övriga 120 kr.

Sköna Elfvik

Den 6 juli hade ca 300 personer
hittat ut till Elfvik och kunde njuta av medhavd picknick och Bellman – Anders Fröling.
Solen värmde gott och stämningen var trivsam och gemytlig.
Årets trubadur, 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.

Foto: Siv Bergius.
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Jullunch på Storholmen

Torsdag 24 november kl. 11.30
samlas vi vid Mor Annas brygga
för att ta båten över till Storholmen. På restaurang Storholmen
Sjökrog väntar ett uppdukat julbord på oss.
Anmälan till kansliet senast 17
november. Antalet deltagare är
begränsat så först till kvarn gäller.
Kostnad 600:- som betalas i samband med anmälan.
BG 5802-2187.

Din e-postadress

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”.
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Välkommen till

Radio Lidingö 97,8
Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz
söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
18/9		Nyckelviksskolan del 4.
25/9 + 2/10		Toner från Lidingö, från konserten i Breviks kyrka.
9/10 + 16/10		Elden är lös.
23/10 + 30/10 Jazzmusiker på Lidingö.
6/11 + 13/11		Nyckelviksskolan del 5.
Du kan lyssna på programmen på www.lidingohembygd.se i en månad
efter premiären. Programmen finns också på Radio Lidingös webbsida
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.

Hembygdsnytt nr 5 2016

Nästa nummer av medlemsbladet
kommer ut omkring 10 november 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.

Historia
Carl Milles, 1875 – 1955, är den
skulptör som dominerade svenskt
konstliv under 1900-talets första hälft. Han modellerade den i
brons gjutna flöjtspelande ängeln
1949 – 1950.
Redan på 1920-talet började
Carl Milles modellera sin första
ängel. Motivet har han sedan
återkommit till och omtolkat under senare år av sitt konstnärskap.
Carl Milles skulpterade änglar
under sin tid i USA, en av dem var
den flöjtspelande ängeln. Änglarna finns placerade i olika konstellationer världen över, spelande
olika blåsinstrument såsom panflöjt, tuba och klarinett.
För Carl Milles var änglar en
symbol för konstnärens roll som
förmedlare av en andlig och mytomspunnen dimension utöver den

världsliga. Skulpturen ingår som
en del av Uppståndelsemonumentet i Washington
Carl Milles författade ett litet
poem avseende Flöjtspelande ängeln under sina sista timmar i livet i
september 1955:

”Idag spelar du flöjt
För oss församlade här…
Måtte Du ofta besöka denna by
Och ofta spela med glädje
Att Du kan avlämna rapport därovan
med lyckliga känslor
och Gud ler - då han hör dig berätta”

Den flöjtspelande ängeln finns
placerad på Torsviksberget.
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KALENDARIUM

#

								
LIDINGÖ MUSEUM
								
Öppettider Lidingö Museum se nedan.
OKTOBER
1 lör. Invigning av utställningen
”Elden är lös” kl. 13.
6 tors. Final Bildrebusjakten i Lidingö stadshus
sessionssal kl. 19.
13 tors. Musikkväll med Johan Taube 		
kl. 18.30.*
15 lör. Boksläpp ”Stockholmsvägen från
början till slut” kl.13.
16 sön. Höstmarknad i S:ta Annagården
kl. 12.15 - 15.
26 ons. Föredrag om Gustaf Dalén i Hersby 		
skola. kl. 19.
NOVEMBER
1 tis.
Gert Palmcrantz kl. 18.30.*
19 lör. Invigning av en ny utställning,
”Historien om Lidingö” kl. 13.
24 tors. Jullunch på Storholmen kl. 11.30.*
DECEMBER
3 lör. Julmarknad i Hästskojarparken.
7 ons. Julkafferep kl. 14.*
7 ons. Holiday Singers kl. 19.*

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

08-765 26 20

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

Årets kulturvecka äger
rum mellan den 14 och 19
november. Det kommer
att bjudas på ett fullmatat
och variationsrikt program.
Veckan arrangeras av
Lidingö stad tillsammans
med öns kulturaktörer.
Välkommen!

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50

Nu	
  $irar	
  vi	
  90	
  år	
  i	
  den	
  
goda	
  smakens	
  tjänst!

www.lidingosidan.se
Ansvarig utgivare: Jan Ågren
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Nästa nr utkommer omkr. 10 nov. 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

Månd-Tors 10-18
Fredag 10-19
Lördag 10-15
Odenvägen 5, L-ö Centr
Se oss på Facebook

Medlemsavgift 250:- familj 375:inbetalas till BG: 5802-2187
www.lidingohembygd.se
info@lidingohembygd.se

