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HÖSTMARKNAD 
                

   Söndagen den 31 augusti, kl. 13-16  
     

 HEMBYGDSMUSEET 
 

Hembygdsföreningens årliga höstmarknad vid museet genomförs som vanligt sista  

söndagen i augusti. Hemvändardagen har den kommit att kallas då gamla och nya  

enhörnabor samlas för att träffas och höra vad som hänt sedan sist.   

Som seden bjuder har vi försäljning av lokala alster. 

* grönsaker och honung från trakten * saft och sylt * 

* hemslöjd från bygden * fiskdamm för barnen * kaffeservering * 

* grillad korv * hembakat bröd * tombola * fårklappning * 

* utställning av veteranfordon * konstverk * underhållning * 

PS Vi tar mycket gärna emot saker till  lotterivinster, hör av dig till Olle.  Anne-Marie tar 

gärna emot alla sorters hembakt bröd.  

Vill du delta på marknaden? Hör av dig till Olle (eller någon i styrelsen) före 25/8  så får 

du en plats tilldelad.  (0708 441576 / 08 55044037 / olov.karlsson@live.se) 

OBS! Tyvärr saknar vi möjlighet att hantera kortbetalningar. 

V Ä L K O M M E N  

Marknadsloppis => rea på saker från hembygdsföreningens gömmor. 
 

Genom åren har vi fått massvis med saker från privatpersoner, nedlagda skolor, 

dödsbon,  stugrensningar, mm. Det har nu blivit så mycket att vi måste göra oss 

av med en del och därför har vi en egen loppis på höstmarknaden. 
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 Enhörna Hembygdsförening 

 

Besök museet 

innan vi stänger 

för säsongen. 
 

Öppet söndagar kl. 13-16 t.o.m. september 
 

Kom och njut av trevlig 

miljö och spännande 

utställningar. 

Kaffeservering i 

syrenbersån, 

lekplats för barnen.  
 

Fri entré 

Vad kan du om Hembygdsmuseets samlingar? 
 

Testa dina kunskaper genom vår nya tipsrunda. Vi har satt 

ihop en tipsrunda med 12 frågor som handlar om Enhörna 

och museets samlingar. Svaren kan du finna på olika platser i 

museet. 

Lycka till! 
 

En av frågorna är: 
 

6. På vilken mälarö har det funnits ett glasbruk i  

    slutet av 1500-talet?  
 

      1. Slandön        X. Älgön           2. Ridön  

 

/Anne-Marie 

Småskolan 

Vävstugan Lantköket 

EIF-utställningen Lekstugan 

Storskolan 

 Fotoutställningen, 1.200 bilder Skolsalen 100 foton från 2013 

På vilken ö gjordes ursprungligen dessa glas? 
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 Enhörna Hembygdsförening 

2014 års Nationaldagsfirande  
 

Hembygdsföreningens nationaldagsfirande vid 

museet har blivit en tradition i Enhörna. Drygt 200 

enhörnabor hade sökt sig till museet för att fira vår 

nationaldag. Sång och musik av vår fantastiska 

enhörnakör inledde programmet, därefter följde tal, 

mera enhörnakör och avslutningsvis nationalsången. 
 

Årets talare var Enhörnabon och förre diplomaten 

Bo Emthén. Med sin erfarenhet av att leva i olika 

kulturer var det naturligt att prata om vikten av 

öppenhet och  en balanserad nationalism.  

Bo underströk att det vi idag firar är de 

grundläggande demokratiska tankarna och vår 

mångfald, vilket är styrkan i vårt svenska samhälle.  

Nationaldagsfirandet avslutades sedan med 

nationalsången. Efter det öppnades dörrarna till de 

båda museerna och 2014-års museisäsong hade 

startat. 
 

/Leif  

Enhörna Hembygdsförening i lokalpressen 
 

Enhörna Hembygdsförening går bra nu. Det märks inte minst på antalet besökande till museet och att 

alltfler blir medlemmar. Det har även börjat uppmärksammas av lokalpressen som skriver om oss.  
 

23 maj skriver LT under rubriken Hembygdsföreningar är en lokal resurs om den roll hembygdsrörelsen 

    spelar i samhällsutvecklingen. Enhörna Hembygdsförening används som exempel. 
 

28 maj berättar Måsen om de planerade temasöndagarna på museet. 
 

24 juni har Måsen ett utförligt reportage om nationaldagsfirandet i Enhörna 
 

12 juli innehåller Måsen en mycket omfattande artikel om utställningen Enhörnas övärld. 
 

26 juli ägnar LT en helsida åt föreningens utställning om Starka kvinnor i Enhörna. 
 

/Leif 

Bo Emthén och tidningen Måsens 

reporter Sandra Rönnsved 

Publiken samlas framför 

Hembygdsmuseet 

Sommarens temasöndagar var mycket uppskattade 
 

29/6 var temat textilier. Mona Elveskog och Kicki Lindqvist visade upp 

 textilier från såväl föreningens förråd som egna vävnader. 

6/7  handlade om Enhörnas öar. Anne-Marie Andersson berättade om 

 sin uppväxt på Ridön och om livet på andra öar i Enhörna. Många 

 frågor ställdes och deltagare hade egna ö-berättelser. 

27/7 tog Inger Askerberg och Christine Gylefors emot för att redogöra 

 för hur det var att gå i Överenhörna skola och hur flytten till Valla 

 gick till.  
 

Många medlemmar har hört av sig och undrat om vi inte kunde upprepa 

temasöndagarna. September brukar vara en lugn museimånad och därför 

har vi planerat in följande söndagar: 

7/9   textilier Mona och Kicki 

14/9 Enhörnas övärld Anne-Marie 

21/9 Överenhörna skola Inger och Christine 
 

OBS! Temadelen börjar 14.00  Magdas syateljé 
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 Enhörna Hembygdsförening 

Stöd ångbåtstrafiken.  

Åk med s/s Mariefred 

TURLISTA 2014 

Stockholm - Enhörna - Mariefred 
- 17 juni - 24 aug. trafik tisdag - söndag. 

- 30 aug. - 13 sept. trafik lördag och söndag. 

 
Tilläggsplats i Stockholm: Klara Mälarstrand invid 

Stadshusbron. 

10.00 Från STOCKHOLM Till 20.00 
11.50  Sandviken  17.50 

12.25  Enhörna-Ekensberg 17.30 

13.30  Till MARIEFRED Från  16.30 
 

Priser Stockholm - Mariefred. (Biljetter köpes 

ombord) 
- Tur och retur: 290 kronor 

- Enkel resa: 200 kronor 

- Barn 6-16 år: Halvt biljettpris 

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 

Anders Östensson, kassör tel. 070 6871581 (andersostensson@hotmail.com) 

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

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

Lena Björk tel:  550 490 63 (lena.x.bjork@telia.com) 

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

Kicki Lindqvist tel. 550 440 50 (kickilindqvist@spray.se) 

Bengt Johansson tel:  550 441 62 (iobjohansson@c-sam.nu) 

Box 39, 151 96 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. Besök föreningens hemsida:  www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening 

 

Den mobila förskolan-Gula bussen. 
 

Under sommaren har vi haft ett så trevligt besök av just ”Gula 

bussen”. Den kom med 14 stycken glada och förväntansfulla  

5 och 6 åringar med sina 3 lärare – Madeleine, Toni och Per. Vårt 

första besök var i Storskolan, där de delades upp i 3 grupper med 

varsin lärare. Vi vuxna gjorde vårt bästa för att besvara alla 

möjliga och omöjliga frågor. Därefter dukade lärarna fram en 

härlig medhavd lunch som alla åt med god aptit även 

undertecknade. Sen var det dags för lite skola i den gamla fina 

skolsalen. Också här fick vi frågor om allt. Eftersom majoriteten 

av barnen inte hade svenskt ursprung blev många föremål i 

skolsalen extra intressanta och behövde en förklaring. Efter 

”lektionen” väntade traktorn, lekstugan och gungorna, som 

snabbt blev favoritobjekten för besöket. Allt under disciplinerade 

former. Madeleine satt utanför lekstugan och släppte in 4 och 4 åt 

gången och Toni och Per gjorde likadant vid traktorn. Barnen 

ville aldrig sluta! Efter goa kramar och med löfte om att de får 

återkomma nästa sommar vinkade Mira (mitt 14-åriga barnbarn) 

och jag farväl efter ett på alla sätt givande besök.  
 

/Anne-Marie och Mira 

BETTLARE  OCH  LÖSDRIVARE 

Till tillsyningsmän över bettlare och lösdrivare för åren  

1919 – 1922 utsågos: Kyrkovärden Nils Brandt, Ekensberg, 

Inspektoren J. Rydberg, Horn, Arrendatorn Hj. Johansson, 

Nöttesta och Arrendatorn G.E. Wasberg, Ridön. 

Beslutat vid kommunalstämma hållet i Över-Enhörna folkskolas 

lärosal söndagen den 29 december 1918. 

                                                          Arkivmatr./ BE Sjöström 

Inte kunde vi tro att intresset för Sandvikenboken 

skulle vara så stort. Närmare 200 ex har sålts och 

är därmed föreningens genom tiderna största 

kioskvältare. 

Köp den på museet eller sätt in 100:- på vårt PG. 

(ange Sandvikenboken) 

Du kan också höra av dig till Anne-Marie.  


