Året som gått 2018

Hembygdsföreningen har under 2018 fortsatt den verksamhet som
nu under flera år rönt stor uppskattning. Glädjande nog kan vi
konstatera att ett stort antal medlemmar och andra intresserade
deltagit i våra arrangemang.
Vi kan också glädja oss åt det fruktbara samarbetet vi haft med
övriga föreningar och närstående organisationer inom kommunen.
Olika arrangemang har under året bedrivits i samverkan med
Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Ekebyhovs slotts
intresseförening samt Biblioteket och Ekerö kommun vilket bidragit
till att skapa uppmärksamhet kring våra frågor. Genom kontakter
med andra hembygdsorganisationer både lokalt och regionalt har vi
kunnat byta erfarenheter och fått inspiration inför nya utmaningar.
Dokumentation, arkivering och presentation av insamlat material är
en självklar uppgift för föreningen. Flera skrifter om vår hembygd
har producerats under de senaste åren och under 2018 gav vi ut tre
nya hembygdsskrifter. Skrifterna genererade också aktiviteter såsom
föreläsningar och vandringar, vilket bidragit till att vi nått nya
grupper.
Under året har föreningen skapat en ny hemsida och utvecklat
arbetet med sociala medier. Arbetet med att göra vårt bildarkiv
tillgängligt på Kulturarvstockholm fortgår. Vår ambition har varit
att utnyttja ny teknik och media för att öppna möjligheter att brett
nå ut samt skapa engagemang kring hembygdsfrågor.
Jag ber att få tacka styrelsen samt alla medlemmar som bidragit till
ett stimulerande 2018 och hälsar alla välkomna till ett nytt
spännande 2019.

Årsmötet 2018 den 11 mars
inleddes med att Yvonne
Johansson berättade till bilder
om en vandring med nedslag i
historien och nuet från Träkvista
till Älvnäs. Bildberättelsen
baserades på de kommande
böckerna ”Träkvista gamla by”
och ”Älvnäs”. Birgitta Berglund
gjorde en trevlig miniföreställning av en tänkt måltid
på Brunna gård där hon bjudit in
några av de tidigare åtta
generationerna som bott på
gården.

Därefter genomfördes årsmötet
under ledning av Lars
Gundberg. Till ordförande för
2018 omvaldes Kerstin BalckAhlén. Mötet avslutades med
traditionell ärtsoppa och
tillhörande punsch.

Sommarkvällsvandring i Älvnäs den 14 juni

Vandring i vårkvällen den 17
maj, Skytteholm
Det var en vacker men mycket
blåsig vårkväll när 6 personer
samlades för att höra Lars
Gundberg berätta om
Skytteholms historia och om
den stora samlingen av
skulpturer av Carl Milles. Den
fina kvällen avslutades med
fika i lusthuset i skydd för
vinden.

Vid Lindkvists hörna samlades 37 personer för att vandra 3,75 km i
det backiga Älvnäs. Yvonne Johansson berättade utifrån den
nykomna boken Älvnäs om tiden då det var sommarstugor i Älvnäs,
sommaraffär vid Hedborgs filial och professor Israel Holmgren levde
på Älvnäs gård. Många av de Älvnäsbor som bidragit till skriften med
berättelser och bilder bidrog med egna berättelser även i vandringen
till allas uppskattning.

Vid fikapausen i Kulturstallet berättade Hans Christiansen om Älvnäs
Väg- och tomtägarförening. Några vandrare avvek under den tre
timmar långa vandringen och några kom till efterhand.
Munsö hembygdsmuseum
Bertil Ifwers museum bjöd in
till Öppet hus den 26 maj

John-Wiktor Holm ledde den
populära Kvällsvandringen
på Helgö den 31 maj

Sommarutflykt Solna den 12 augusti
Under ledning av Nina Vetter och Göran Ridnert från Solna
Hembygdsförening gick sommarens busstur runt i Solna. Vid kaffet
på Charlottenburg visades en modell av gamla Hagalund, som sedan
besöktes. Efter en utsökt lunch på Ulriksdals Värdshus guidade Lars
Gundberg på Norra begravningsplatsen och Göran Ridnert berättade
med inlevelse om Solna rundkyrka. Avslutningsvis berättade Nina om
familjen Selambs och gamla Huvudsta slott.
Under turen spelades musik i bussen av solnaprofilerna Robban,
Kerstin Dellert och Jerry Williams samt vid Hagalund var det allsång
med Britt Lindeborgs Lyckliga gatan som handlar om förändringen.

Inbjudna till Helgödagen på
Kaggeholm den 25 augusti

Den 25 augusti inbjöd de nya
ägarna, Sisyfosgruppen, Ekerö
föreningar till Kaggeholm på
en Helgödag. Vår ordförande
Kerstin Balck-Ahlén ställde
upp med rollup och ett digert
informationsbord där våra
skrifter såldes. Kerstin
informerade om föreningens
verksamhet och lockade några
nya medlemmar.
Bokrelease på Biblioteket
Ekerö Centrum den 18 juni

Vandring Träkvista gamla by den 26 augusti

Vid Träkvista Idrottsplats samlades 38 personer för att vandra genom
Träkvista gamla by och ner på gamla Älvnäsvägen. I byn som från
början bestod av fyra gårdar är endast Oppgården kvar på sin gamla
plats. Vid Brunna gård, som flyttades 400 meter vid laga skifte, tog
Ulla Wistrand och Birgitta Berglund emot och berättade om gamla
tider. Här bjöds kaffe och bullar och Birgitta visade Brunnas privata
museum. Yvonne Johansson ledde vandringen och många av
deltagarna som bidragit i boken berättade egna minnen längs vägen.

Kafédag Ekebyhov, Torparliv den 29 september

Drygt 200 personer fikade då Hembygdsföreningen serverade kaffe
och hembakt och Konstringen hade visning på Ekebyhovs slott. Jan
Malmstedt berättade om sin bok Torparliv på Ekerö och visade bilder.

Flickan som reste ensam, Thora Dardel, den 16
oktober
Författaren Ingemar Lindahl berättade om Thora Dardel
och de övriga i familjen Klinkowström i ett
samarrangemang med Biblioteket i Ekerö Centrum.
Älvnäsvandring söndagen den 21 oktober
Vi inbjöd till en bokrelease på
Biblioteket för de nykomna
böckerna ”Träkvista gamla by”
samt ”Älvnäs, en vandring
med nedslag i historien och
nuet”. Flera personer slöt upp,
smakade snacks och dryck,
köpte böcker samt hörde om
de två böckernas tillkomst och
innehåll.

På önskemål från Älvnäs
Väg- och tomtägarförening
genomfördes en andra
vandring i Älvnäs under
året. 17 personer vandrade i
det backiga landskapet och
fick titta in på gårdsplanen
på Elfnäs gård och se den
gamla flygelbyggnaden och
eken från Gustav Vasas tid.
Älvnäs. Yvonne Johansson
ledde vandringen och

Minnesfragment från ett hörn av Ekerö,
Bildspelsvandring den 6 november

Vill du veta mer om året som gått och
Ekerö-Munsö Hembygdsförenings
verksamhet besök vår nya hemsida
www.hembygd.se/ekero-munso
Föreningen har under verksamhetsåret
startat ett Instagramkonto ”ekeromunso”.
Ekerö-Munsö hembygdsförening 2018

Ett 50-tal personer hade samlats på biblioteket i
Ekerö Centrum för att höra Jan Byström berätta
minnen och personliga reflektioner utifrån sin bok
Minnesfragment från Ett hörn av Ekerö. Janne,
som varit engagerad i kommunens utveckling på
många sätt, har minnen från hela sitt liv på Ekerö.
Det var fiske, Ekerö IK, tiden som lärare i
Tappens nya högstadieskola, engagemanget som
brandman i borgarbrandkåren och som politiker.
Det var en stor
åtgång på boken
med bilden av en
ung Janne vilande i
badbåten. Boken
säljs även på
Biblioteket i Ekerö
Centrum.

Berättarkväll om Ekerö kyrkor på Ekebyhov
den 16 november
Kerstin hälsade de 45 gästerna välkomna till
föreningens 27 berättarafton. Kvällens berättare,
Lars Gundberg, berättade med inlevelse och
visade bilder om kyrkor, kyrkogårdar och några
intressanta personer som vilar där, bland annat
Nils Dardel, Otte Sköld och
Harald Edelstam.

Styrelsen har under året bestått av
Kerstin Balck-Ahlén (ordförande)
Ulf Björnsjö (kassör)
Yvonne Johansson (sekreterare)
Christer Berglund, Jan Byström, Lars Gundberg, Ann-Britt
Lindberg, Ellinor Pettersson, Åsa Sjöberg, Cecilia Lilliesköld
(adjungerad) samt Ulla Wistrand, som till vår saknad hastigt
gick bort den 22 oktober.
Revisorer: Hans Nyberg, Jan-Erik Ekenhill, Magnus Fürst
(suppleant)
Valberedning: Harriet Wingborg (sammankallande), Lennart
Friberg, Henrik Hedén (suppleant)
Lars Gundberg har varit styrelseledamot för Länsförbundet.

Skrifter
Genom samarbete och egen utgivning kan Ekerö-Munsö
hembygdsförening tillhandahålla en rad intressanta skrifter
om hembygden. Under 2018 har tre böcker getts ut.

Bildarkivet
Vi har ca 850 bilder publicerade på Kulturarvstockholm just
nu. Totalt finns det ca 2 500 bilder i vår databas. Varje bild
ska verifieras, när, var, vem finns på fotot. Arbetet tar tid
men det går sakta framåt trots allt.

Välkommen som medlem i
Ekerö-Munsö
hembygdsförening
http://samlingar.kulturarvstockholm.se/index.php/Browse
/objects/facet/collection_facet/id/27/view/images/key/e7

Kerstin tackade Lars
och bjöd till mingel,
snacks och dryck.
Ett samarrangemang
med Ekebyhovs
slotts intresseförening.

ea7a9363b f62768d1a37a4a0c78efa
Medlemsavgiften,
som är 125 kr för enskild
medlem och 200 kr för familj, betalas till bankgiro
468-8685 eller Swish 123 440 44 06. Ange noga i
meddelandefältet vad betalningen avser.

Vill du ha påminnelse om våra aktiviteter sänd din
e-postadress till: info@ekeromunso.se

