
Årets medlemsskrift 
 

”Från Mälaren till Magelungen – 
en resa i kartans värld” finns nu 

att hämta på Lerkrogen. 
Årsskriften ingår i medlemskapet 
och är ett led i att sprida kunskap 
om vår hembygd. Vi börjar dela ut 
skriften när Lerkrogen öppnar för 

säsongen den 27 januari 2019. 
Har du svårt att hämta ditt 

exemplar så skickar vi det med 
posten till en kostnad av 85 

kronor. 
 
 

Tidningen Ledungen 
 

På årsmötet 2018 beslöts att 
tidningen Ledungen ska ingå i 

medlemskapet. Avsikten är bl.a. 
att du som medlem ska få 

möjlighet att delta i de olika 
arrangemangen som anordnas 

av hembygdsföreningarna i länet 
och av Länsförbundet. Därtill 

innehåller tidningen artiklar av 
allehanda slag som berör 
hembygden på olika sätt.  

Förhoppningsvis tar du tillfället i 
akt och deltar på det som 

intresserad just dig.  
Ledung eller leding (fornsvenska 

leþunger, fornnorska och 
fornisländska leiðangr), var en 

medeltida militär term för 
krigståg främst till sjöss, och en 

lagstiftning om värnplikt och 
ledungsskatter. 

 

 
 

2019! 
 

 
Återigen ett nytt år och jag slås av hur snabbt det går. Förr 
hörde man av äldre personer att det gick fort och man hade 
svårt att förstå vad de menade. Allt eftersom åren går så 
ändras perspektivet.  
 

För något år sedan antog riksdagen en ny kulturarvspolitik. 
Syftet är att det gemensamma kulturarvet ska bli en 
angelägenhet för alla människor, helt i linje med hembygds-
rörelsen vision ”en hembygd öppen för alla”.  Vårt behov av 
att känna stolthet över vår historia och sprida kunskap som 
överförs till nästa generation är en angelägen uppgift lokalt.   
 

Ett konkret sätt för vår förening är genomförandet av 
projektet ”Kultur i ögonhöjd” som nu vi gjort under fem år. 
Över 1 000 barn har besökt hembygdsgården och fått del av 
information om vår bygd och gamla traditioner. Innehållet 
knyter an till skolans läroplan. En förutsättning har varit och 
är att föreningen erhåller ett projektbidrag från stadsdels-
förvaltningen. 
 

I Tierps kommun genomför kommunen ett mycket lovvärt 
projekt under namnet Kulturarvstrappan som visar på 
kulturarvet.  Den medvetna satsningen får man hoppas att 
några kloka politiker i storstaden kan ta efter och genomföra 
i samarbete med lokala kulturarvsföreningar. Ja, ibland kan 
man drömma om sådant som känns angeläget för att kunna 
utveckla trygghet och stolthet i sitt närsamhälle genom att 
kunna mer om sin historia.  
 

Under hösten samarbetade vi med Tensta konsthall och 
utställningen omkring rörelser och en individs känslor. 
Konstnären Suki Seokyeong Kang från Sydkorea ställde ut 
sina verk under oktober månad. Ett intressant projekt som 
visade på hur lika vi människor är trots stora geografiska 
avstånd.  
 

Slutligen hoppas jag att vi ses på Lerkrogen under året för 
goda och givande samtal som leder till en utveckling av 
föreningen och dess verksamhet. 
 

 

Anita Lundin 
Ordförande 
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Årsmötet i mars 2019 
Anteckna redan nu dagen för årsmötet, som äger 
rum tisdagen den 26 mars klockan 18.00.  
Plats: Godtemplargården, Trumslagargatan 10.  
Före årsmötesförhandlingen kommer som vanligt 
ett intressant föredrag att äga rum med rubriken 
Från runsten till modern teknik. Vår förhoppning 
med föredraget är att öka allas vår kunskap om 
informationstekniken. 
 

Hedersledamoten Alva Skoglund 
har lämnat oss 

Under många, många år var Tage och Alva mycket 
aktiva i hembygdsföreningen. Föreningen har 
uppskattat deras insatser på flera sätt. Det senaste 
året fick Alva förbundets hedersdiplom i samband 
med Länsförbundets 40-årsfirande på Skansen. 
Alva har varit en stark kraft i arbetet med 
Brännkyrkadräkten.  Föreningen hedrade Alva 
genom att delta på begravningen i just hembygds-
dräkten och med en gåva till Göran Furulands fond, 
som administreras av hembygdsrörelsen. 
 

Mångfaldens dag 
Hembygdsföreningen är en av flera lokala 
föreningar som har engagerat sig i ett bevarande av 
Röda stugan vid Korkskruven. Dess placering i 
anslutning till Älvsjöskogen ser vi som en möjlighet 
för spridning av kulturmiljön. Anteckna redan nu 
den 18 maj 2019 då samordningsgruppen kommer 
att anordna aktiviteter under mångfaldens dag för 
både ung och gammal.  
 

Rysshärjningarna 
Genom tiderna har många av oss intresserats av 
rysshärjningarna under 1700-talet. Vårt 
geografiska område var hårt drabbat.  Den 
återkommande skärgårdskryssningen med M/S 
Birka kommer i år att handla om just detta.  Är du 
intresserad av vår historia så anteckna den 8-9 
september 2019 och kom med. Priset är förmånligt 
och framtaget för medlemmarna.  Håll koll på 
informationer på Förbundets hemsida 
www.hembygd.se/stockholm under våren.  
 
 
 

Nyhetsbrev från Stockholms Läns 

Hembygdsförbund 
Som medlem i Brännkyrka hembygdsförening har 
du även tillgång till Stockholms Läns Hembygds-
förbunds digitala nyhetsbrev. Vill du få det så skicka 
ett e-postmeddelande till  
info@stockholmshembygd.se    
 

Söndagsvärdar 
Föreningen bedriver som du vet en aktiv söndags-
verksamhet med föreläsningar och kaffe på 
Lerkrogen. Förutsättningarna för att göra detta är 
att föreningen får hjälp av frivilliga krafter. Tycker 
du att det är kul att göra en insats, i glada sällskaps 
lag, under några timmar en söndag så anmäl till 
Ing-Mari Laingren att du vill vara söndagsvärd. Vid 
varje tillfälle finns det en styrelseledamot 
närvarande som leder arbetet och ger stöd. Du når 
Ing-Mari på e-post ingmarie.laingren@telia.com   
eller tfn 08- 647 97 14. 
 

Intresserad av att  
engagera dig lite mer? 

Är du intresserad av att arbeta aktivt i föreningen 
så kontakta någon i valberedningen och anmäl ditt 
intresse. Det kan handla om att delta i 
produktionen om årsskriften, föreläsa, arbeta med 
digitaliseringen, skriva remisser m.m. 
Valberedningen består av följande personer: 
Olle Andretzky 
kontakt: oay@telia.com, 08-86 49 26,  
Anita Thisell 
kontakt: anitathisell@hotmail.com,  08-647 72 74,  
Christer Bentzer 
kontakt: fam.bentzer@telia.com,  070 - 779 73 734. 
 

Uthyrning av Lerkrogen 
Vi hyr gärna ut Lerkrogen till lokala ideella 
organisationer och till medlemmar för mindre 
privata fester. Är du intresserad, kontakta Christer 
Bentzer, tfn 08-778 13 82, 070- 797 3734 eller 
Agneta Bentzer, tfn 070-407 9405, e-post 
fam.bentzer@telia.com . 
 

.
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