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ÅRETS FÖRENING OCH ÅRETS 
HEMBYGDSFÖRENING | 2016

• JULMARKNAD
• SÅNGGUDSTJÄNST
• GAMMALDAGS JUL
10 december kl 11.00 - 16.00

Kl 11.00 - 14.00 
Julmarknad i Enhörna Bygdegård med 
många marknadsstånd och korv av viltkött 
finns att köpa
Gammaldags jul med adventsfika, pyssel och 
julgransförsäljning i Hembygdsmuseet
Kl 14.00 - 15.00
Sånggudstjänst i Överenhörna kyrka
Kl 15.00 - 16.00 
Fortsätter Gammaldags jul med adventsfika
och pyssel i Hembygdsmuseet

Enhörna Hembygdsmuseum

Överenhörna 
kyrka

Buss 787

Över-Enhörna 
Bygdegård

P.S. Denna årets julmarknad ersätter den som tidigare var i Årby Loge. Utförligare program på baksidan!
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HEMBYGDSÅRET 2017
Årsskiftet närmar sig och vi kan återigen blicka tillbaka på 
ett intensivt och händelserikt år!
Vi har naturligtvis njutit av att vi blev både Årets förening 
i Södertälje och länets hembygdsförening 2016, med 
utmärkelser som kom i december förra året och i början 
av detta år.

Vårt hembygdsmuseum har lockat fler besökare än 
någonsin! Skolklasser från förskola till gymnasium, 
äldreboenden, föreningar, hembygdsföreningarna 
i kommunen, kommunens Arkivdata, hembygds-
föreningarnas regionförbund, stadsdirektören och kultur- 
och fritidschefen m fl har gjort besök hos eller utflykter till 
oss. Våra olika evenemang har också lockat många! Totalt 
har museet i år haft uppemot 2 000 besökande under 
sommaren, vilket är en dubblering från förra årets rekord.
Kartor och konstnären Åke Falk var våra nya utställningar 
som lockat många besökande och även lokalpressen till 
museet i sommar. Båda har arrangerats av medlemmar i 
föreningen: Staffan Holmberg har satt upp kartutställningen 
och Åke Falks son Christer den om hans far.

Årsmötet den 23 april besöktes av närmare 100 
medlemmar. Mötet inleddes med att Enhörnakören sjöng 
bl a födelsedagssånger om hembygdsföreningen som 
fyllde 80 år. Därefter berättade Britt-Marie Gylefors lite 
om föreningens historia. Efter årsmötesförhandlingarna 
bjöd föreningen på födelsedagstårta
Kyrkvandringen den 14 maj lockade ett 50-tal vandrare! 
Man gick en bit på Sandviksvägen, stannade vid Rävlöt, 
den gamla prästgården, och fortsatte genom skogen till 

Norrlöt. På vandringen stannade man vid Mälaren för 
andlig och lekamlig spis. Hembygdsföreningens guide var 
som vanligt Olle Karlsson.
Vi har även i år deltagit i Södertälje kommuns s.k. 
”stadsvandringar”. Årets vandring gick via Överenhörna 
kyrka, passerade Ekensbergs slott och upp på Lurberget, 
som har en av Södertäljes vackraste utsikter. Många 
vandrare slöt upp när Britt-Marie Gylefors med hjälp av 
flera berättare lotsade oss runt.
Nationaldagen lockade i år så många som ca 250 besökande 
-150 fler än förra året! Enhörnakören tågade tillsammans 
med fanborgen in till tonerna av en gånglåt. Anne-Marie 
Andersson var årets talare, under ämnet Folkskolan 175 
år berättade hon om skolan i Enhörna. Kören bjöd på 
flera vackra sånger och avslutade traditionsenligt med 
nationalsången. Därefter öppnade museet för säsongen.
Med anledning av Folkskolan 175 år har vi och övriga 
hembygdsföreningar i Södertälje arrangerat en utställning 
i Stadshuset. Undertecknad och Anne-Marie Andersson 
visade på skärmar upp de olika skolorna i vår kommundel 
och material från tidigare dagar. På plats fanns även en 
skolsal från svunna tider och många skolplanscher.
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Anne-Marie Andersson fortsatte på skoltemat under två 
temasöndagar: En skolvägsvandring och en uppskattad 
klassåterträff för de sista eleverna på skolan år 1965 då 
den lades ner.
Höstmarknaden var i år utökad med gratis ansiktsmålning 

för barnen och bakluckeloppis! Det blev publikrekord 
även här! Uppemot 500 personer kom, njöt och handlade! 
Årets marknadsgeneral Britt-Marie Gylefors kunde 
känna sig nöjd med dagen. Vår kassör Anders Östensson 
konstaterade att intäkterna även i år gav ett välbehövligt 
tillskott till föreningens kassa.

Förra året introducerade vi vårt Kafferep som blev 
omåttligt populärt! Så i år gjorde vi det för andra året 

och intresset var lika stort - minst 160 personer kom för 
att kalasa och umgås med grannar och vänner! Kicki 
Lindqvist samordnade allt på bästa sätt och där fanns 7 
sorters kakor/bröd/bakelser och tårtor, uppdukade bord 

med broderade dukar och linnedukar samt fantastiska 
små kaffekoppar och uppläggningsfat. Där fanns också i 
år ett 40-talsklätt par.
Även i år deltog vi på Torekällbergets 1800-talsvecka 
under temat konservering. Undertecknad och Kicki 
Lindqvist fanns där på fredagen, vi hade många besökare 
och flera av dem har sedan kommit till museet.

Förra årets succé Mopedrallyt i samarbete med Bernt 
Eriksson och Susanne & Pelle Höglund gick av stapeln även 
i år. Antalet deltagande mopedister ökade i år till 65 och 
många kom för att titta och heja på dem, både vid museet 
och efter vägen! Ett mycket uppskattat arrangemang med 
Olle Karlsson som samordnare.
Våra öppna söndagar har varit ovanligt välbesökta. Vi 
har haft omkring 40-talet besökare nästan alla söndagar. 
Många släktforskare kommer för att leta sin historia och 
många många går igenom fotosamlingen som hela tiden 
utökats i takt med Anne-Marie Anderssons stora arbete där.
Hembygdsbladet har fått ny lay-out av Juha Nyberg och 
har kommit ut med 4 st 8-sidiga nummer. Bengt Johansson 
står för samordningen av alla våra utdelare som ser till att 
ni får den hem till er.
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medlemmar, 
museibesökande och alla som hjälpt oss under året. 
Jag önskar er en skön julhelg och trevlig läsning med 
Hembygdsbladet. Njut även av vår julgran som lyser så 
vackert vid LillAhls-korset och kom till vår gammaldags 
jul på museet (se första och sista sidan)!

/Mona Elveskog, ordförande



SKILLNADEN MELLAN EN HEMBYGDS- 
OCH EN BYGDEGÅRDSFÖRENING?
Vi har förstått att många inte vet skillnaden mellan de två 
föreningarna och att många tror att det är samma förening. 
Så vad är då skillnaden?

HEMBYGDSFÖRENINGEN har 
hand om Enhörna hembygds-
museum som är de två fd skol-
byggnaderna vid Överenhörna 
kyrka. Byggnaderna är ett museum 
med utställningsverksamhet som 
har öppet under sommarhalvåret 

(juni t o m september) med visning av museet och café 
med hembakat bröd.
Utöver de vanliga söndagarna arrangerar hembygds-
föreningen även nationaldagsfirande, kafferep, höst-
marknad, mopedrally mm, underhåller skulpturen 
Facklan vid LillAhlskorset och har en tänd julgran 
där. Dessutom ger föreningen ut skrifter, trycker upp 
presentkort, gör filmer mm.
Hembygdsföreningen anordnar således museiverksamhet 
inomhus och aktiviteter framförallt utomhus då lokalerna 
inte rymmer många sittande gäster.
Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, gåvor, 
kommunalt bidrag på 25 tkr och intäkter från olika 
arrangemang och försäljning av skrifter mm.

Definition Hembygdsförening: Hembygdsrörelsen är 
en folkrörelse i Sverige som arbetar med att tillvarata 
och visa lokala traditioner och verksamheten bygger 
på medlemmarnas ideella arbete. De flesta lokala 
hembygdsrörelser har den omgivande socknen som grund 
för sitt verksamhetsområde. Hembygdsföreningar finns 
såväl urbant som på landsbygden. Hembygdsrörelsen 
bedriver en mångfacetterad verksamhet och många 
hembygdsföreningar ger ut egna årsböcker, olika typer 
av skriftserier och sockenfilmer. Hembygdsvården har 
utvidgats till att omfatta kulturmiljön i vidare bemärkelse 
och många har engagerat sig alltmer i samhällsplaneringen 
och för lokal utveckling (Wikipedia).

B YG D E G Å R D S -
FÖRENINGEN har 
hand om Enhörna 
Bygdegård  som   är 

den röda långa byggnaden på vänster sida strax före 
Överenhörna kyrka. Byggnaden är en bygdegård vilket 
innebär att den har ett stort samlingsrum med plats för 
100 sittande gäster, ett mindre rum för mindre sällskap 
samt ett nyrenoverat kök med storköksdiskmaskin. 
Bygdegården hyrs framförallt ut till fester, dop, bröllop, 
begravningar mm.
Förutom uthyrningsverksamheten anordnar bygdegårds-
föreningen gymnastik kvällstid, filmvisningar, kulturvecka 
under hösten, föreläsningar m.m.
Bygdegården bygger alltså på aktiviteter som pågår främst 

inomhus och som behöver en samlingsyta att få plats på.
Verksamheten finansieras av hyresintäkter för uthyrning, 
medlemsavgifter, intäkter från olika arrangemang och 
hyresintäkter från den lägenhet som finns i byggnaden.

Definition Bygdegård: En bygdegård är en samlingslokal 
på landsbygden eller i mindre orter, öppen för allmänheten. 
Till skillnad från Folkets Hus är den inte knuten till någon 
politisk organisation eller till arbetarrörelsen. Bygdegårdar 
är i de flesta fall fristående byggnader som uppförts 
enkom för att tjäna som samlingslokal för dem som bor 
i bygden. I bygdegården arrangeras dans, föreläsningar, 
föreningsmöten och liknande och den kan även uthyras 
till exempelvis fester och lägerskolor (Wikipedia). 
/Mona
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HÖSTMARKNADEN
Solen sken även i år på vår marknadsdag (som alltid infaller 
sista söndagen i augusti) och ivriga marknadsbesökare kom 
långt före öppningsdags!
I år ändrade vi marknadsgatan till att vara lite luftigare 



KLASSÅTERTRÄFF MED ELEVER SOM 
GICK I ÖVERENHÖRNA SMÅSKOLA 
SAMMA ÅR SOM SKOLAN LADES NER 
ÅR 1965.

En härlig höstdag samlades elva ”gamla” elever i muséets 
skolsal för att träffas och prata minnen över en kopp 
kaffe och en bulle. Dåvarande årskurs ett fick även träffa 
sin gamla fröken Inger Jonsson Askerberg som hade 
sin skollokal i nuvarande fotogalleriet. Mia Isaccson 
var då lärare för klass två som höll till i muséets skolsal. 
Här hördes mest glada skratt varvat med berättelser om 
hur det var att gå i skolan för mer än 50 år sedan. Innan 
gruppen skingrades föreslog Sven-Erik att de skulle gå till 
Irene Gustavssons (deras dåvarande klasskamrat) grav på 
kyrkogården och sätta dit några blommor.
Några kommentarer från en del av eleverna: 

Pelle: När jag blev för besvärlig 
att ha i klassrummet fick jag 
order att sätta mig i Mias 
klassrum och virka.

Anette: Vi 5 flickor gick ofta 
samtidigt på dasset eftersom det 
fanns 5 ”hål” bredvid varandra 
så vi kunde i lugn och ro sitta 
där och prata. Jag fick extra 
undervisning i läsning för Mia under några lördagar 
eftersom jag var lite dålig på att läsa. Jag minns också att 
min matlåda oftast bestod av rågkakor med leverpastej och 
gurka. 
Fröken Ingers berättelse: 
Hösten 1965 kom jag direkt 
från Småskoleseminariet och 
skulle undervisa i Småskolan 
i Överenhörna. Jag var för-
väntansfull inför att ta hand om 
min första klass och allt vad det 
betydde och det var nog mina 
elever i åk 1 också. 
Den 24 september i år träffades nio elever och jag i Mias 
gamla skolsal i Hembygdsmuséet. Det var så härligt att 
träffa dem och vi pratade mycket om gamla minnen. Flera 
av dem har jag mött genom åren och det har varit roligt. 
Nästa år fyller min första kull 60 år och det är svårt att förstå!
Tack till Anne-Marie och Anette som ordnade 
sammankomsten!  / Inger Jonsson Askerberg

och nyttjade även gräsmattan. Det var nog en bra åtgärd 
med tanke på det stora antalet besökare. Uppemot 500 
besökare räknade vi till, vilket var rekordmånga! På plats på 
marknaden fanns många säljare med bl a viltkött, honung, 
must, grönsaker, bröd och mängder av marmelader och 
sylt i olika smaker. Dessutom fanns prydnadssaker, mattor, 
smycken med mera.
Nytt för i år var en bakluckeloppis som lockade många 
besökare och gratis ansiktsmålning för barnen. För dem fanns 
förstås även i år den populära fiskdammen och lekplatsen.
Besökarna fanns kvar till stängningsdags och under hela 
marknadstiden - en mycket lyckad dag tycker vi i styrelsen 
och förhoppningsvis alla våra besökare!  /Mona
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MOPEDRALLY

Mopedrallyt blev en stor succé även i år med hela 65 
startande mopeder! Det lockade även många långväga 
gäster från t ex Nyköping och Västerhaninge.
Rallyt arrangerades av Enhörna Hembygdsförening 
tillsammans med Susanne och Pelle Höglund samt Bernt 
Eriksson.
Museet var öppet och det fanns korv samt kaffeservering 
under dagen. Vädret var fantastiskt och mopedknattret 
hördes långväga. Många lyckliga leenden fanns både på 
mopedåkare och åskådare.



MEDLEMSKVÄLL MED KLÄDVISNING 

Tisdagen den 17 oktober hade vi en medlemskväll med 
klädvisning i Bygdegården; Något som många hörsammat! 
Här bjöds på både vackra kläder ur Kicki Lindqvist 
ärvda och sparade samlingar och gott tilltugg som flera i 
styrelsen med respektive tillagat.
Kläder från 30-talet och framåt visades upp av fyra 
kvinnliga och två manliga mannekänger. Först kom 
vardagskläder i olika tappningar och sedan visades 
festkläder. Sist ut var en fantastisk brudklänning (den 
som har visats på provdocka i museet under sommaren) 
från 1957 sydd på Märthaskolan som ett examensarbete 
i gepuirspets. Klänningen har längsgående sömmar där 
spetsen är klippt efter mönstret och sedan hopsydd efter 
mönstret för hand, ett otroligt hantverk.

Tack Kicki för att du har dessa resurser samlade och att 
du på ett så förnämligt sätt låter oss ta del av dem! Kvällen 
bjöd på en makalös visning av den ena kreationen efter 
den andra som både väckte minnen från svunna dagar och 
samtidigt visade att det som var gångbart igår även kan 
vara det idag! Ett stort tack också till mannekängerna som 
verkligen gjorde visningen till en upplevelse under Kickis 
ledning framifrån scenen. Vi fick känna på tygerna och se 
vidden i de rundskurna kjolarna. Attiraljerna som visades 
till bidrog också till en förflyttelse bakåt i tiden med hattar, 
handväskor, smycken och annat som gav kläderna det lilla 
extra. Vi som var där fick verkligen en speciell upplevelse 
av modevärlden från förr och till detta ett gott tilltugg! 
Tack alla ni som bidrog!  / Mona  

FORNA JULTRADITIONER
Många har berättat om julgranen. Vid de stora 
gårdarna fick statfolket hugga sig julgran på 
gårdens skog. Tidigt på året såg man ut ett fint 
exemplar.

Till julen putsades alla kopparkärl. Det har 
berättats bland annat från Ekensberg och 
Jurstaholm – men var nog allmänt före
kommande. En julkärve sattes upp till fåglarna – 
inte bara människorna skulle få något gott.

Julottan var flitigt besökt. Det eldades i kaminen 
– och kyrkvaktmästaren steg upp tidigt därför. 
Vid Ytter-Enhörna kyrka hade de stora gårdarna 
sina kyrkstallar.     /Barbro E Sjöström
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Nedan utdrag ur Frans Wallins dagbok.



DAVID ANDERSSONS 
BERÄTTELSE

 I slutet av 1980-talet blev David Andersson 
  ombedd att berätta något om Enhörnas   
 utveckling under de 60 år som han  bott där. 
Han kom till gården Norr i Överenhörna 
på våren 1920 och gick i skolan, som 

sedan blev museum, från den 1 april till 
den 15 juni med kantor P. Gottfried Larsson 

som lärare. Han arbetade hos olika bönder när 
han inte arbetade hos sin far. Lönen var 1,50 kr om dagen 
inklusive maten. En lantarbetare tjänade 50 kr i månaden + 
naturaförmåner som utgjordes av husrum, vedbrand, säd, mjölk 
och potatisland. Exempelvis högg han famnved vid Ekensberg 
för 75 öre kubikmetern år 1925. 
David nämner också den stora förändringen som skett inom 
jordbruket. Vid 1920 års början var antalet brukningsandelar i 
Överenhörna c:a 30 st och 60 år senare fanns det 7 till 8. Antalet 
anställda vid Ekensberg var enbart för jordbrukets skötsel ca. 20 
personer.

Förbindelser med yttervärlden var först och främst genom 
postgången. Posten kördes från Södertälje till Enhörna med 
hästtransport 3 ggr i veckan, tisdag, torsdag och lördag. 
Poststationen var förlagd till Klockargården och därefter 
flyttades den till affären vid Nöttesta där den var kvar till 1946. 
Den var dock tillfälligt flyttad under den tiden dels till den 
nyuppförda Lillstugan dels till arrendebostaden vid stiftelsen 
Emyhemmet. Från 1946 var den förlagd på väg mot Gransta när 
den år 1962 blev indragen och sammanlagd med Ytterenhörna 
och ersattes med lantbrevbäringslinje. Båtförbindelse med 
Stockholm sköttes genom ångfartygen Gripsholm och 
Mariefred under sommarmånaderna. På vintern fick man 

varor och förnödenheter genom att köra ut på isen och möta 
Strängnäsbåtarna Viking och Hugo Tahm. De var kraftigare än 
Mariefredsbåtarna och kunde bryta is. David minns en gång då 
det var särskilt svåra isförhållanden och båten skulle passera 
Ridö klockan 13.00 på dagen och den kom klockan 01.00 på 
natten. Många jordbrukare skickade även sin mjölk, potatis 
och slaktdjur m.m på båten till Stockholm. År 1922 skickades 
mjölken i liten skala per bil till Södertälje och man kunde även 
för en kostnad av 50 öre få åka med mjölkbilen bak på flaket.

Därmed var början gjord till något som skulle få en avgörande 
betydelse för Enhörnas befolkning nämligen regelbundna 
bussturer för personbefordran till Södertälje. Det var en blygsam 
början med bussar som ej tog fler än 10 till 12 passagerare, 
men början var gjord. Då upphörde också hästtransporterna 
av posten, det blev daglig postgång med buss. Ägare till 
busstrafiken var: John Teglund, Gottfrid Wallin, G:A Skytt, 
Södertälje Omnibus AB. På åttiotalet tillkom Stockholms 
Lokaltrafik genom Landstinget i Stockholms län.

Näringslivet i Enhörna baserades nästan helt på jordbruket. Det 
fanns visserligen två små tegelbruk i Lövsta och Lervik i drift på 
tjugotalet men de lades ned på grund av bristande lönsamhet. 
Tidigare fanns det tegelbruk vid Hornsätra som enligt uppgift 
lades ner 1913 och Ekensberg gick samma öde till mötes 1916. 
Sandvikens tegelbruk var i drift något senare. En arbetsplats 
som betytt mycket för enhörnaborna under ett förflutet sekel 
var Underås Grustag. Bilismen ökade under åren efter andra 
världskriget så att man började söka arbeten på andra orter, 
främst i Södertälje. 

I början av 1900-talet var stöttepelarna inom den kommunala 
förvaltningen Bankdirektör Åkerström, Horn och kantor P. 
Gottfried Larsson. På den tiden skulle kommunalnämnden 
även tjänstgöra som fattigvårdsstyrelse, hälsovårdsnämnd, m.m. 
Efter 1920 fick Kammarherre 
Georg Aminoff, Horn överta 
de kommunala bekymren 
och detta i ett mycket 
bekymmersamt tidsläge 
med arbetslöshet och allmän 
fattigdom. Han efterträddes 
under trettiotalet av nämnde-
man Karl Andersson, Majhem 
som innehade posten som kommunalnämndens ordförande 
t.o.m. år 1942 varefter David Andersson, Norr övertog jobbet 
fram till sammanslagningen med Ytterenhörna 1951. Med 
undantag för de sista 4 åren då källskatten genomfördes ålåg 
det kommunalnämndens ordförande att föra alla räkenskaper, 
skriva ut alla skattsedlar, driva in skogsaccis, föra röstlängder 
m.m. För detta arbete erhölls ett årligt arvode av 175 kronor. Efter 
sammanslagningen med Ytterenhörna var kommunalnämndens 
ordförande i nu nämnd ordning: Lantbrukare Karl Zetterblom, 
Vinberga, Kapten Åke Emthén, Stora Väsby och Dir. Rudolf 
Lundgren, Sånghus. Från och med 1967 upphörde kommunen 
Enhörna som då inkorporerades med Södertälje.
Något om den kyrkliga verksamheten. Pastoratet bestod till 
den 1/1 1948 av två församlingar: Över- och Ytter-Enhörna. Då 
sammanslogs de till en: Enhörna församling. Gudstjänsterna 
hölls i regel varje söndag i Ytterenhörna och varannan i 
Överenhörna med små förskjutningar vid vissa helger. Under 
kyrkoherde Bremers tid på trettiotalet erbjöd han sig att utan 
ersättning förrätta Gudstjänst varje söndag även i Överenhörna. 
Men på kyrkostämman röstade den komministerinspirerade 
majoriteten nej och då blev det vid den gamla ordningen. 
En kyrklig syförening i vardera församling bidrog med 
gåvor, anskaffande av kyrkorglar och andra inventarier till 
kyrkorna genom försäljningar. De hjälpte även till med 
byggandet av Församlingshemmet och Bygdegården. Svenska 
Missionsförbundet har verkat i Enhörna i mer än en mansålder. 
Två missionshus uppfördes där man bedrev söndagsskola för 
församlingens barn samt skickade gåvor till förbundets yttre 
mission. Verksamheten i Överenhörna är numera nedlagd.
David citerade till sist Ivar Schell som i boken om Enhörna skrev 
följande slutord: ”Det är icke oväsentligt att veta något om det 
förgångna då man skall forma en bygds framtid”.

Fritt återgivet av Anne-Marie
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Medlemsavgiften för år 2018 - snälla betala in snarast!
Medlemsavgiften går bl a till kostnader för drift och 
underhåll av Hembygdsmuseet, kostnader för framtagning 
och distribution av hembygdsbladet, skrifter mm. Vår 
ambition är att Enhörna, med sin speciella natur och 
historia, ska fortsätta vara kommunens ”smultronställe”.
Som medlem hjälper du oss med det.
Bifogat finns en PG-blankett som kan användas till 
medlemsavgiften. Vi är tacksamma om du betalar så snart 
som möjligt. Årsavgiften är 150:-/200:- (enskild/familj).
Tack och God Jul önskar kassören.

JULMARKNAD, SÅNGGUDSTJÄNST och 
GAMMALDAGS JUL den 10 december kl 11.00 – 16.00
För första gången samarrangerar Bygdegårdsföreningen, 
Enhörna församling och Hembygdsföreningen en 
JULMARKNAD med mycket runtomkring. Då våra 
lokaler ligger så nära varandra vid Överenhörna kyrka 
har vi aktiviteter i alla tre.
Program:
11.00-14.00 - I Bygdegården är det Julmarknad med 
allehanda marknadsstånd som säljer allt från viltkött till 
hemvävda mattor dvs mängder av trevliga saker att ha på 
julbordet, ge bort i julklapp eller bara köpa för att njuta av. 
I Hembygdsmuseet är det Gammaldags jul med 
adventsfika, pyssel och julgransförsäljning (Enhörna 
IF). Småskolan är juldekorerad med bl a girlanger och 
julgran, tomtedräkter och lucialinnen att beskåda och 
gammal bil på uppfarten.  
14.00-15.00 - I Överenhörna kyrka är det 
Sånggudstjänst ”Vi sjunger våra älskade adventssånger 
tillsammans”.
Kl 15.00-16.00 - I Hembygdsmuseet fortsätter den 
Gammaldags julen med adventsfika och pyssel.
P.S. Denna julmarknad ersätter den som tidigare var i Årby Loge

TEMAKVÄLL OM KARTOR I BYGDEGÅRDEN
Under året har vi haft en utställning om kartor i 
hembygdsmuseet. Den omfattade nya såväl som äldre 
kartor över Enhörna. Är du intresserad av kartor och 
då speciellt över Enhörna? Vi samlas för att diskutera 
vad som finns, gammalt och nytt. Vad kan man läsa ut 
av olika kartor? Är det något specifikt du är intresserad 
av? Vägsträckningar, var hus/torp har legat, gamla orts-/
platsnamn. Hur/var man får tag på kartor? Kartor för olika 
behov? Syftet med temakvällen är att vi delar med oss av 
kunskap och även uppslag på hur nuvarande utställning 
kan utvecklas till kommande säsong.
Tid - torsdagen den 18 januari 2018, kl 19.00 - ca 21.00
Plats - Enhörna Bygdegård
Välkomna  /Staffan Holmberg

Stöd oss också genom att 
köpa våra skrifter, filmer och 
vy-/presentkort att ge bort 
som julgåvor eller presenter. 
De kan köpas på museet, på 
Norrlöts Handelsträdgård 
eller på Destination Södertälje 
(turistbyrån).

ENHÖRNA HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE
Mona Elveskog, ordf. 070/214 55 01 (elveskog@telia.com)
Olle Karlsson, vice ordf.  070/844 15 76 (olov.karlsson@live.se)
Britt-Mari Gylefors, sekr 070/535 84 56  (b.gylefors@telia.com)
Anders Östensson, kassör 070/687 15 81 (andersostensson@hotmail.com)
Anne-Marie Andersson     070/672 42 46  (anne-marie.majhem@telia.com)
Kicki Lindqvist 070/990 40 83 (kickilindqvist@spray.se)                                         
Bengt Johansson  072/877 24 34 (iobjohansson@c-sam.nu)
Juha Nyberg 070/325 99 03 (juha.nyberg@linearis.se)

Box 39, 151 28 Enhörna
Medlemsavgiften är 150/200:-/år (enskild/familj). 
Plusgiro 23 89 45-0  |  Swish 1230961482 

Hembygdsmuseet håller öppet söndagar under 
juni - september 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 

JULGLIMMER - Enhörnas traditionella eldfest
Juldagen kl 17.00 - 22.00 i Körsbärslunden vid Ytterenhörna.

Har ni inte varit där? 
Gör ett besök! Ett helt 
unikt skådespel.


