
Årgång 12, nummer 4 

Juni 2010 
Enhörna  Hembygdsförenings  

informationsskrift 

Sommarloppis 
 

Enhörna Hembygdsmuseum 
 

Lördagen den 3 juli, kl 10 - 15 
 

Töm vindar, uthus och skrubbar från saker som inte längre an-

vänds och sälj dem på hembygdsföreningens bakluckeloppis.  

 

Gör en utflykt till museet och fynda bland allt som erbjuds.  

Bland mycket annat kommer föreningen att ha ett eget loppis-

bord där vi säljer saker från Maj-Britt och Sigge Lindqvists hus.  

 

Kaffe, bröd och varmkorv säljs av föreningen. 

 

För 150:- får du tillgång till en plats där du kan visa upp och  

sälja dina prylar. Det finns även bord att hyra för 25:-/st. 
  

Anmälan senast 28 juni, antalet platser är begränsade, först till kvarn  

gäller!  

Föreningen förbehåller sig ensamrätten att servera/sälja mat och dryck.  

 

Anmälan/frågor, hör av dig till Britt-Mari eller Gertrud. 
 

Britt-Mari Gylefors     550 421 30   (b.gylefors@telia.com) 

Gertrud Nilsson           550 421 25   (gertrud@skogshyddan.eu) 

 

 

Enhörna Hembygdsmuseum ligger bredvid Överenhörna kyrka. 



Enhörna Hembygdsförening 

Enhörna Hembygdsförenings styrelse: 

 

Leif Tellestedt, ordförande  tel:  550 447 05 (leif.tellestedt@telia.com) 

Olle Karlsson, vice ordf tel: 550 440 37 (olov.karlsson@live.se) 

Britt-Mari Gylefors, sekr tel: 550 421 30 (b.gylefors@telia.com 

Birgitta Wulkan, kassör tel:  550 491 28 (birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com) 

Anne-Marie Andersson   tel:   550 420 16  (anne-marie.majhem@telia.com) 

Mona Elveskog tel:  550 420 28 (elveskog@telia.com) 

Jan Munck tel:  550 420 14 (jan_munck@hotmail.com) 

Gertrud Nilsson tel:  550 421 25  (gertrud@skogshyddan.eu) 

Bo Staflund tel:  552 461 35 

 

Box 39, 15023 Enhörna, Medlemsavgiften är 100/150:-/år (enskild/familj), Plusgiro 23 89 45-0 

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar juni-sep, 13.00 - 16.00. Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid 

annan tidpunkt. Museets tel: 550 420 87   Besök föreningens hemsida:  www.enhorna.nu 

 

Kyrkvandringen 2010. 
 

En solig men något kylig vårsöndag i början av maj 

möttes ett 70-tal glada vandrare för en ca 8 km:s pro-

menad i Överenhörna. Efter en kort samling i kyrkan 

orienterade vi oss i kyrkans omgivning. Vi styrde 

stegen förbi de gamla skolorna som numera är mu-

seum och fortsatte 

mot Kälve. Där 

välkomnades vi av 

Cecilia Wenner-

holm som berättade 

om gården. Vi fick 

också möjlighet att 

titta in i gårdens 

annex som är 

mycket pietetsfullt 

renoverat. Vi fort-

satte förbi Duvlöt, 

Rosendal, Dalhyd-

dan och Hagalund 

för att nämna några 

av de gamla boställena. På Stenvallen möttes vi av 

Bosse Lindström som informerade oss om Nöttesta 

Bollklubb. Där tog vi 

vår matpaus och lyss-

nade till Robert Huldts 

betraktelse.  

Pettersberg och Sö-

derby passerade vi för 

att senare stanna vid  

Överenhörna f.d. 

Missionshus. Ägarna 

Anette och Sven Sie-

vers tog emot oss inne 

på gården där vi fick 

lyssna till Missionshu-

sets historia. Efter ca 3 

timmars vandring från kyrkan var vi då i Nöttesta by 

där Ingvar Thörnblom delgav oss fragment av dess 

intressanta historia ända från bronsåldern. Efter att 

på avstånd fått en skymt av bautastenen och smör-

källan kom vi fram till Norr där vi möttes av Mona 

och Mats Elveskog . Den sista anhalten var hos deras 

dotter Ulrika och hennes man Gustav som berättade 

om det husets historia. 

/Anne-Marie 

Guiden Anne-Marie och  Cecilia 

Wennerholm 

Bosse Lindström 

Anette och Sven Sievers 

Ingvar Thörnblom Gustav Eriksson 

Ett jättestort tack Maj-Britt!! 
Vår trogne hembygdsmedlem Maj-Britt Lindqvist har nyligen flyttat till Lillängens äldreboende. En stor 

del av lösöret från hennes och Sigvards hus i Varneby har Maj-Britt skänkt till hembygdsföreningen. Vissa 

saker kommer vi att använda i vår kommande utställning om kvinnomiljöer i det gamla Enhörna.  

Annat kommer att utbjudas till försäljning och intäkterna går oavkortat till Enhörna Hembygdsförening. 


