
Årsskriften 2016 
Det är många medlemmar som ännu 

inte hämtat det exemplar av 
årsskriften 2016 som ingår i 

medlemsavgiften. Du som vill få den 
hemskickad kan meddela oss detta 

genom att skicka ett e-post-
meddelande till 

brannkyrkahembygd@telia.com. Vi 
fakturerar då porto och emballage. 

Årsskriften heter  
Genom linsen – bilder från bygden. 
Innehållet tar dig med på en resa 

genom ett Brännkyrka som inte längre 
finns i vår vardag. Du kan hämta ditt 

ex. av skriften på en söndag alternativt 
på en onsdagseftermiddag, då 

Lerkrogen är öppen. 
 

Årsmötet 2017 
Tisdagen den 21 mars kommer 

föreningens årsmöte att äga rum med 
start klockan 18.30 på 
Godtemplargården på 

Trumslagargatan. Klockan 19.00 kan 
du lyssna till ett intressant föredrag av 

Eva Wretling, landskapsarkitekt och 
parkintendent vid Älvsjö 

stadsdelsförvaltning, som berättar om 
”Älvsjös kulturhistoriska parker och 
skogar ur ett bevarandeperspektiv.” 

 

Nya medlemmar 
Styrelsen önskar alla nya medlemmar 

välkomna till föreningen.  Vi är 
oerhört glada åt den tillströmning som 

föreningen har av nya medlemmar. 

 

God fortsättning 
 

Vi vill önska er alla en god fortsättning på det nya året. Vi 

kan se tillbaka på ett händelserikt år med föreningens  

75-årsfirande i centrum. Solen sken och många kom för att 

fira dagen med oss. Speciellt roligt var det att Älvsjö 

Fastighetsägarförening och Hägerstens Hembygdsförening 

uppmärksammade oss särskilt.  Många medlemmar 

passade på att hämta sitt exemplar av årsskriften under 

dagen. Dagen till ära hade vi tryckt upp den i god tid innan 

firandet skulle gå av stapeln.  

 

Tänk, vad ett år går fort. Det är något som vi alla säger, till 

och från, så upplevelsen är vi många som delar. Jag brukar 

fundera på hur jag uppfattade sommaren som barn och hur 

oändligt lång jag tyckte den var. I dag är min upplevelse 

inte alls densamma utan nu går dagar, månader och år i en 

hisklig fart. Varje dag blir allt viktigare, att ta till vara, njuta 

av och vara glad åt. Att arbeta ideellt i föreningen ger 

glädje, så välkommen du med. Vi har plats för fler 

idealister.  

 

 På vårt decembermöte tog vi beslut om vårens program. 

Här finns en blandning som förhoppningsvis kan passa 

våra medlemmar och locka till ett besök på Lerkrogen.   

Med det här medlemsbrevet följer också kallelsen till 

vårens årsmöte. Föredragshållaren kommer att berätta om 

vårt närområde och vikten av att ha tillgång till stadens 

parker och härliga natur.  

 

Under året har vi även arbetat med Hembygdsförbundets 

vision. Föreningens förslag har skickats till Visionsgruppen 

som nu ska formulera en Vision 2030 som kan användas i 

olika sammanhang. Det kommer att finnas en kort och en 

längre variant. Du kan följa visionsarbetet på 

www.hembygd.se/vision2030. 

Anita Lundin 
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Folkskolan 175 år 
Under året kommer skolan att uppmärksammas en del då det var 175 år sedan vi införde folkskolan. I dag är 
den än mer aktuell då resultaten både sjunker och ökar beroende på vilken skola man valt att gå i.  
Vi uppmärksammar firandet genom tre spännande söndagar under februari på detta tema på Lerkrogen.  
Håll ögonen öppna, för det kommer även att anordnas aktiviteter i länet. 
 

Företagarföreningens centrumgrupp 
Föreningen har blivit kontaktad av Företagarföreningen angående samarbete omkring ett antal aktiviteter 
under året. Som de ser ut just nu kommer vi att utöka öppettiderna på Lerkrogen, i maj med en lördag då en 
större loppis planeras i Älvsjö Centrum.  Ytterligare aktiviteter är ännu inte spikade, så de återkommer vi med 
när det blir aktuellt.  Vi uppskattar samarbetet och tror att föreningen långsiktigt mår bra av samarbete med 
andra i närområdet. 

 

ProActive och onsdagsöppet 
Vårt fleråriga samarbete med ProActive Center (PAC) kommer att fortsätta även under våren. Det innebär att 
du kan slinka förbi och ta en kaffe på onsdagseftermiddagarna. Då kan du även delta i en studiecirkel i 
samarbete med Sensus i informations- och datakunskap till en låg avgift. 
 

Hyr gärna Lerkrogen 
Vi vill lyfta fram förmånen att som medlem kunna hyra Lerkrogen för mindre tillställningar till ett förmånligt 
pris, t.ex. för släktträffar eller kamratträffar. Här har firats födelsedagar, namngivning, vigsel, dop m.m. Är du 
intresserad av att hyra så kontakta Kersti-Britt Carlhammer via epost: kersti-britt@hotmail.com. 
 

Musik och övningstimmar 
Har du behov av att öva i lugn och ro så finns den möjligheten på vissa tider på Lerkrogen.  Vill du veta mer så 

kan Kersti-Britt berätta om möjligheten och villkoren.  Du når henne på telefon: 070-978 04 94. 
 

Bridgeklubben 
På onsdagskvällarna är det hjärngympa på Lerkrogen. Då spelar LM Ericssons bridgeklubb. Vi är glada att de 
är hos oss.  De har plats för fler och tar gärna emot nya medlemmar och bridgefantaster som gillar att 
utmana sig själv i sällskap med andra.  Kontakta Gunnar Hansson, 0730-730132, för mer information. 
 

Hemsidan och Facebook 
Vi vill slå ett slag för vår hemsida som nu har funnits i ett antal år. Där hittar du information om föreningens 
verksamhet men även annat som sker i länet inom hembygdsrörelsen: www.hembygd.se/brannkyrka.   
Gilla oss gärna på Facebook, där vi kontinuerligt lägger ut nya bilder och nyheter som berör föreningen och 
dess medlemmar. 
 

Söndagsöppet 
Som du ser av vårens program finns varje söndag miniföreläsningar på Lerkrogen eller andra aktiviteter och 
förhoppningsvis hittar du något som intresserar dig. Vi behöver mer hjälp för att kunna bedriva denna 
verksamhet under söndagarna och om du har lite tid över och vill arbeta några timmar, ideellt, tillsammans 
med andra eldsjälar så kontakta Eva Innings, 070 491 67 14 eller eva.innings@telia.com, för mer information. 
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