
 
 

 

 

 

 

                     Program våren 2019 
 

Tisdagarna 12 februari, 5 mars och 19 mars, kl.18.00-19.30. Skriv ditt liv. 
Med varierade övningar inom både poesi och prosa utvecklas och inspireras du att skriva din 
livsberättelse. Fokus ligger på lust och prestigelöshet. Hur mycket bör man berätta? Får man 
fabulera? Kursen kräver inga förkunskaper. Kursledare: Bibliotekarie Annika Strand. Cirka 10 
deltagare. Samarrangemang med Biblioteket Ekerö Centrum. 
Lokal: Fyren i Kulturhuset. Anmälan på Bibliotekets hemsida. 

Tisdag 19 februari kl. 19.00-21.00. Släktforska med DNA. 
Peter Sjölund berättar om hur du kan använda dina egna DNA-spår för at utforska din egen släkt 
och dina förfäder tusentals år tillbaka. Man kommer också få en möjlighet att göra ett eget DNA- 
test mot en kostnad på 700 kr. Samarrangemang med Biblioteket i Ekerö Centrum. 
Lokal: Biblioteket i Ekerö centrum. 

 
Söndag 17 mars 2019. Årsmöte. 
kl 16.00 Minnesfragment. Årsmötet inleds med att Jan Byström berättar utifrån sin nyskrivna bok 
Minnesfragment från ett hörn av Ekerö, minnen och personliga reflektioner kring några aspekter 
på hur Träkvista/Östra Ekerö förändrats under 1950- och 60-talet. 
kl 17.00 Årsmötesförhandlingar Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder 
hembygdsföreningen traditionsenligt på ärtsoppa och punsch. 
Lokal: Ekerö Hembygdsgård. 

Söndag 31 mars kl.12-15. Släktforska och sök din historia. 
Hitta information om dina anfäder och din hembygd. Arkivarie Anneli Brattgård ger en intro- 
duktion till släktforskning och sökning i arkiv för nybörjare. Hon kan också hjälpa till med problem 
man stött på. Tag gärna med egen dator. Samarrangemang med Biblioteket Ekerö Centrum. 
Lokal: Biblioteket i Ekerö centrum. 

 
Lördagen den 11 maj kl 13.00-15.30. Från ärkebiskoparnas tid till idag - en vandring i historien. 
Under ledning av Lars Gundberg och Ann-Britt Lindberg gör vi en vandring på Munsö där vi får 
höra den intressanta historien om Munsö kyrka, ärkebiskoparna, Bona gård och familjen Giertta. 
Samling vid Munsö kyrka. Medtag fika. Medlemmar gratis, övriga 50 kronor. 

 
 

Lördagen 1 juni kl 13.00-16.00. Öppet Hus Bertil Ifwers Museum. 
Kaffeservering, visning av museet, musikunderhållning och bildvisning. 
Arrangör: Munsö Hembygdsförening Bertil Ifwers Museum, Solvikvägen 12, Munsö. 

 

 
Måndag 3 juni kl 18.00. Sommarkvällsvandring i Närlunda. 
Monica Fogelqvist och Bengt Pettersson tar oss med på en kvällsvandring utifrån boken Närlunda 
som utkom i december 2012. 
Samling vid anslagstavlan Närlunda gård.  

 

Tisdag 11 juni kl 18.30. Kvällsvandring på Helgö. 
Ännu en gång och i sommarkvällen genomför vi den populära vandringen på Helgö 
under ledning av John-Wiktor Holm och Christer Berglund. Vi utgår ifrån John-Wiktors 
skrift En Helgövandring. 
Samling på P-platsen vid ICA Nyckelby. Medlemmar gratis, övriga 50 kronor. 

 
Söndagen den 11 augusti. Sommarutflykt. 
Vi inbjuder även i år till en kulturhistorisk bussutflykt med än så länge hemligt program. Reservera 
dagen i era kalendrar redan nu. Mer information kommer. 
Bokningen öppnar den 8 juni kl 10.00 på telefon 070 530 55 03 eller info@ekeromunso.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 
 

 

 

 

 
 

E-postadress:  info@ekeromunso.se          
Hemsida:  https://www.hembygd.se/ekero-munso 
Bankgiro:  468-8685 
Swish:  123 440 44 06 
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