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Aktuella program

Julmarknad 
på Museet
Vi har julmarknad i 
Magdasalen lördag 3 
december kl. 11-16. 
Där kan du lösa jul-
klappsbekymren med 
allt från hantverksgruppens alster till litteratur 
om Lidingö, t.ex. boken om Stockholmsvägen och  
andra saker med lidingöanknytning, julkort, glasun-
derlägg m.m.

Hembygdsföreningen deltar också på Lions jul-
marknad i Hästskojarparken samma dag. Välkom-
men in på Museet och värm dig.

Holiday Singers
Onsdag 7 december kl.19 

är vokalkvintetten Holiday 
Singers åter våra gäster, i 

denna tid som sig bör med ett julinspirerat program. 
Ett sprillans nytt 5-stämmigt arrangemang på Ru-
dolf med röda mulen, nya fyrhändiga klavertramp 
på julteman som Jingle bells och Staffans salsa och 
allsång på Mössens julafton garanterar en uppslup-
pen adventsstämning. 

Entré 100 kr. för medlem och 120 kr. för övriga. 
Anmälan senast 1 december.

Historien om Lidingö
Utställningen om Lidingös historia invigs lördag 19 
november kl. 13. Den berättar om tiden från det 
vår ö steg upp ur havet, genom utvecklingen från 
en jordbruksbygd, där året 1774 var ett betydelse-
fullt årtal, fram till dagens samhälle. Du kommer att 
uppleva en kavalkad av händelser genom åren.

Jullunch på Storholmen
Än finns chansen att komma med på jullunchen på 
restaurang Storholmen Sjökrog torsdag 24 novem-
ber. Kl. 11.30 samlas vi vid Mor Annas brygga för 
att ta båten över. Anmälan snarast. Kostnad 600 kr. 
som betalas i samband med anmälan.

Brandchefen berättar
Brandchef Jörgen Larsson kommer till Museet tis-
dag 29 november kl. 19 för att berätta om Lidingö 
brandförsvar, om vad som händer ”bakom kulisser-
na” när larm kommer in till SOS, hur beredskapen 
ser ut – kort sagt brandmannens vardag. Efter paus 
med förfriskningar till självkostnadspris får du en 
guidad visning av utställningen ”Elden är lös”.

Entré 80 kr. för medlem och 100 kr. för övriga. 
Anmälan senast 24 november.

Julkafferep
Vi välkomnar till årets stora julkafferep med alla 
klassiska julkakor, lussebullar och tårtor.

Alla barn som kommer får måla sina egna pep-
parkakor. Onsdag 7 december mellan kl.14 - 16 är 
kaffebordet på Lidingö Museum dukat. Pris 50 kr 
för vuxna, barn 30 kr. Anmälan senast 1 december.

Julgransplundring
Söndag 8 januari kl. 13 är det dags att dansa ut ju-
len på Museet. Vi säger hej då till tomten, dansar 
långdans, fiskar i fiskdammen m.m. I år väntar en 
överraskning för alla barn – kanske brandbilen finns 
på plats. Korv och bröd, saft och pepparkakor, kaffe 
med dopp. Julen avslutas med att granen kastas ut. 
Vuxna betalar 50 kr.

”Bo i gemenskap.  
Tre bostadsområden från olika tider.”
Det är namnet på utställningen, som invigs lördag 
21 januari kl. 13. Den handlar om Canadaradhu-
sen från 1900-talets början, småvillorna, självbyg-
gen utmed Krokusvägen från 1930-talets slut och 
radhusbebyggelsen vid Hersby Åker från ca 1949 – 
1950 och om hur folk bott och levt i dessa områden. 

Final i Kunskapstävlingen
Under hösten har 14 klasser i årskurs tre deltagit i 
skolgruppens undervisning i Lidingös historia. Ny-
fikna elever har tagit del av informationen om de 
fyra perioderna i öns historia som präglades av Bo 
Johson Grip, ätten Banér, Petter Widman, Lars Fresk 
och Janne Zetterberg samt höra om framstående 
lidingöbor såsom Carl Milles, Raoul Wallenberg, 
Gustaf Dalén och Wilhelmina Skogh samt mycket 
mer. Och naturligtvis fick de lära sig Lidingösången. 
Nu pluggar eleverna vidare på varje skola inför fina-
len i kunskapstävlingen onsdag 26 januari kl. 12.30 
i sessionssalen i stadshuset. 

Ny bok i Museiboden
I boken ”Min gröna ung-
dom i Lidingö 1936–1967” 
berättar den välbekante 
lidingöpublicisten Lars G 
Lindström om sin upp-
växt i det högborgerliga 
Lidingö. Här skildras 
olika roller i livets fa-
ser och klassresan från 
ett enkelt arbetarhem 
till högskolestudier 
och lokaltidningsjournalistik. 
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Ordföranden har ordet
Äntligen är vår fasta utställning 
om Lidingö och dess historia på 
plats. Den heter Historien om Li-
dingö, helt enkelt. Den invigs sista 
dagen i kulturveckan lördag 19 
november. Man sparar det bästa 
till sist.

Hösten har varit hektisk med 
mycket produktioner. Förutom 
arbetet med utställningarna om 
Lidingös historia och den pågå-
ende om brandförsvaret ” Elden 
är lös” så har boken om ”Stock-
holmsvägen från början till slut” 
utkommit. Ett utmärkt julklapps-
tips.

Föreningen har också i varje 
nummer av Lidingö Magasin, 
som delas ut till alla hushåll, en 
artikel om något intressant från 

ön. Hantverksgruppen har hård-
arbetat inför den traditionella 
Höstmarknaden och julen. På 
Museets julmarknad 3 december 
kommer det att finnas mycket jul-
klappar att köpa.

Våra lärare Kerstin och Ann har 
även i år haft utbildning om Li-
dingös historia för öns tredjeklas-
sare här på Museet. Förutom år-
tal och namn fick de även en liten 
inblick i hur det kunde se ut i ett 
hem på slutet av 1800-talet när 
de besökte vår ”dåtida” salong 
på Museet. Det är dessa elever 
som i slutet av januari skall tävla i 
stadshuset om ”Vem vet mest om 
Lidingö” där vandringspriset ”Is-
prinsessan” av Carl Milles står på 
spel.

Självklart utgör Lidingö och dess 
förändring från ett stillsamt vil-
lasamhälle till framväxande hög-
husområden en väsentlig del av 
innehållet. Den rikt illustrerade 
boken handlar också om idrott 
och motion, om Blåklocksvägen, 
om folkskolan i Skärsätra och Li-
dingö läroverk.

Yttranden
Hembygdsföreningen har under 
hösten yttrat sig över ett plan-
förslag för Grönstakolonin, som 
syftar till att bevara områdets 
karaktär, vilket föreningen tycker 
är värdefullt. Föreningen är dock 
kritiskt mot att lotterna föreslås 
förvandlas till fastighetsmark. 

Föreningen har också lämnat 
synpunkter på planprogrammet 
för Högsätra, vilket bl.a. innebär 
att sjukhuset rivs och att en omfat-
tande bebyggelse uppförs här och 
på parkeringsplatsen. Föreningen 
är tveksam till den föreslagna ut-
formningen av bebyggelsen och 
menar att en större respekt mot 
och bättre anpassning till 70-tals-
området hade varit önskvärt. 

Föreningen har tillstyrkt ett 
planförslag för kv. Höjden 32 som 
innebär att en välbevarad villa ri-
tad av arkitekten Ivar Tengbom 
får detaljerade skyddsbestämmel-
ser

Därutöver har föreningen läm-
nat synpunkter på förslag till de-
taljplan för planerad utbyggnad 
av Högsätra och för Grönstako-
lonin. Synpunkterna kan du ta del 
av på vår hemsida. Planerna för 
Lidingö Centrum har, enligt upp-
gift från staden, skjutits fram till 
efter nyår.

Även om det i skrivande stund 
känns avlägset till jul- och nyårs-
helger så inser jag att när du läser 
detta medlemsblad så är det en-
dast någon vecka kvar till första 
advent. Jag vill därför passa på att 
önska er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.

Jan Ågren

Önskar du ta del av yttrandena i 
sin helhet så finns de att läsa på 
vår hemsida.

Nytt från Resefronten
Många av er har varit med på nå-
gon eller några av de resor vi gjort 
till Frankrike med Peter Hagwall, 
Frankrikeexpert, som suverän 
ciceron. Nu har ni en möjlighet 
till ännu en resa till Champagne 
och Picardie den 7 - 12 september 
2017.

Efter en inledning i Champagne 
och dess huvudstad Reims fort-
sätter vi mot det natursköna land-
skapet i Ardennerna och floden 
Meuses vackra dalgång. Resan 
avslutas i Compiegne. Där be-
söker vi några av de dramatiska 
händelser som utspelade sig under 
1: a världskriget. 

I nästa nr av Hembygdsnytt 
kommer ni att kunna läsa en de-
taljerad resebeskrivning. Men för 
dem som innan dess är intressera-
de av att få veta mer, så ring gärna 
Gunnel Ekström tel. 070 571 23 
52.

Årsmötet 2017
Lidingö Hembygdsförenings års-
möte äger rum onsdag 22 mars 
2017 kl. 19 i Föreningsgården i 
Larsberg. Medlem som vill väcka 
ett förslag till föreningen ska läm-

na in sin motion till kansliet se-
nast den 1 februari 2017. 

Medlemsavgiften
Med detta Hembygdsnytt följer 
ett inbetalningskort på medlems-
avgiften för 2017. Avgiften är 250 
kr. för enskilt medlemskap och 
375 kr. för familjemedlemskap. 
Vi ser gärna att avgiften betalas 
senast 31 december. Glöm inte att 
skriva namn och adress om du an-
vänder bif. inbetalningskort.

Hembygdsnytt nr 1 2017
Nästa nummer av medlemsbladet 
kommer ut omkring 26 januari 
2017. För att hålla dig uppdate-
rad om vad som händer på Muse-
et och vilka aktiviteter som pågår 
besök vår hemsida www.lidingo-
hembygd.se Du kan också följa 
oss på Facebook.

Missa inte Rudolf den 7 december.
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13/11   Nyckelviksskolan del 5.    
20/11 + 27/11  Jaqueline Delman del 1.
4/12 + 11/12    Nyckelviksskolan del 6.    
18/12 + 25/12  Jaqueline Delman del 2.   
1/1 + 8/1  Ernst Rolf.   
15/1 + 22/1  Wilhelmina Skog.  
29/1 + 5/2  Gåshaga Värdshus.  
 
Du kan lyssna på programmen på www.lidingohem-
bygd.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. 

Radio Lidingö 97,8
Hembygdsföreningen i etern – Radio Lidingö 97,8. 
Söndagar kl. 11.  
Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl. 17.

Loppis, hantverk, bok-
bord, fika med hembakat 
bröd lockade många be-
sökare till Höstmarkna-
den på S:ta Annagården.

Brandbil utanför Museet! Ingen 
fara. Det var utställningen ”El-
den är lös” som invigdes. Utställ-
ningen pågår fram till mitten av 
januari.

Promenader gav Jonas Erics-
son 1: a priset i den 25:e Bildre-
busjakten. Han segrade med en 
poäng över Agneta Henriksson. 
Båda deltog i tävlingen för första 
gången.
Samtliga foton ovan är tagna av 
Bengt Larsson.

Siv Bergius, Carl-Henrik Ankarberg och 
Margareta Borgelin var glada över att få pre-
sentera boken om ”Stockholmsvägen från 
början till slut”. Boken bygger på ett hund-
ratal fotografier med korta texter och ett 
tidsspann från 1800-talets slut till ca 1960. 
Foto: Jan Sjöberg. Lidingösidan.
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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 

#
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KALENDARIUM

08-765 26 20

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA

08-731 50 50

LIDINGÖ MUSEUM
Öppettider Lidingö Museum se nedan.

www.lidingosidan.se

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

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

NOVEMBER
19 lör. Invigning av utställningen Historien om  
 Lidingö. kl. 13.
24 tors. Jullunch på Storholmen kl. 11.30*
29 tis. Brandchefen berättar kl. 19.* 

DECEMBER
3 lör. Julmarknad på Museet kl. 11-16.
7 ons. Julkafferep kl. 14 – 16.*
7 ons. Holiday Singers kl. 19.*
24, 25  Museet stängt.
och 31

JANUARI
1 sön. Museet stängt.
5 tors. Museet stängt.
8 sön. Julgransplundring kl. 13.
21 lör. Invigning av utställningen  
 Bo i gemenskap kl. 13.
26 tors. Final i kunskapstävlingen 
 i stadshusets sessionssal. kl. 12.30.

FEBRUARI
1 ons. Sista dag för inlämning av motion till  
 årsmötet.

MARS
22 ons. Årsmötet 2017 kl. 19.
 
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67  
eller e-post: info@lidingohembygd.se


