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VAD HÄNDER I SOMMAR?
Det är som vanligt massor på gång inför 
sommarens öppethållande! 
Vi har en ny utställning om leksaker som blir 
spännande för både barn och vuxna!

De två utställningarna från förra året är kvar, 
den om konstnären Åke Falk på samma plats 
men den om kartor har utvecklats mycket och 
dessutom bytt plats till Småskolan. Förutom det 
har vi färdigställt kyrkoutställningen.

ENHÖRNA
 HEMBYGDSFÖRENING

ONSDAGEN DEN 6 JUNI KL. 16.00 
ÄR DET SAMLING VID ENHÖRNA 
HEMBYGDSMUSEUM FÖR ÅRETS 
FIRANDE AV NATIONALDAGEN
Vid museet kommer vi att ha en fanborg och det blir tal 
samt sång och musik av Enhörnakören. 
Kaffe, te, kaka, korv och glass finns till försäljning!
Kom och njut av en härlig försommardag tillsammans 
med andra Enhörnabor.
Museet öppnar för säsongen!                                                                                                                             
Välkommen!

NATIONALDAGSFIRANDE



Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen vill 
fira detta tillsammans med Er enhörnabor den 17 juni 
i Bygdegården.
Grevinnan Aminoff Horn insåg värdet att dels ha en 
Hembygds- och Idrottsförening och dels en mötes-
lokal för enhörnaborna. Därför startade hon också 
Överenhörna kyrkliga syförening som genom idogt 
arbete som så småningom resulterade i uppförandet av 
bygdegården. Ägarna av Horn och Ekensberg bidrog 
också med mark resp penningsummor. 

Vi bjuder på musik, mingel, lite historia/foton och 
enklare förtäring mellan 16.00 och 17.30.

Musiken står ”Grabbarna från Eken” för! De är 
”en ungdomlig duo med hjärta för den svenska 
och irländska vismusiken” som består av Samuel 
Linderström (dragspel & sång) och Kim Persson 
(mandola, flöjter & sång), båda utbildade på SMI 
respektive Kungliga Musikhögskolan.

Repertoaren är tagen ur den svenska visskatten, 
såsom Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk och Evert 
Taube, som varvas med svängiga visor från Irland 
och egenskrivna alster. Publiken brukar tala om en 
energifylld och sprudlande musikupplevelse, där 
man kastas mellan allvar och humor och där visornas 
berättelser bärs fram av ”toksvängig musik med teatralt 
uttryck”. En unik stund utlovas!

Med tanke på förtäringen vill vi gärna ha anmälan om 
hur många som kommer senast 15/6 på:

info@overenhorna.se

Samarrangemang mellan Överenhörna 
Bygdegårdsförening och Enhörna Hembygdsförening.

Varmt Välkomna
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ALLAS VÅR BYGDEGÅRD I ENHÖRNA FIRAR 80 ÅR!
SÖNDAGEN DEN 17 JUNI 2018!
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VI HAR MUSEET ÖPPET VARJE 
SÖNDAG, MEN MISSA INTE VÅRA 
SPECIELLA ARRANGEMANG

• Nationaldagsfirandet den 6 juni

• Temadagar om leksaker den 10 juni och kartor den 1 juli

• Kafferep den 29 juli, 
ångbåten Ejdern 
angör Ekensbergs 
brygga. Att åka från 
Södertälje kostar 
ToR 300:- Sandviken 
kostar ToR 200:- inkl 
kaffe och bröd på 
hembygdsmuseet. 
Alla bokningar går 
via Södertäljebyrån. 
Ejdern avgår 11.00 från Borgmästarudden. Åter 18.00.

• Missa inte heller våra ”stadsvandringar”, som ingår i 
Södertäljes Stadsvandringar, den 12 juni och den 28 augusti

• Glöm inte den sedvanliga Marknaden den 26 augusti 
(alltid sista söndagen i augusti)

• Fjolårets succé - Mopedrallyt går av stapeln för andra 
året den 16 september

Som ni säkert förstår har vi inte legat på latsidan!
Om ni vill vara med och utveckla verksamheten - hör av 
er! Alla goda idéer tas emot tacksamt och alla hjälpsamma 
händer likaså!       
Och om ni inte redan är medlemmar - bli det!

Vi behöver er alla! / Er ordförande Mona
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RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2017
Det lockade ett 45- till 50-tal medlemmar att komma på 
vårt årsmöte!

Naturligtvis drog Enhörnakören och 
vår mötestalare Birgitta Allmo!
Kören sjöng fem sånger, bl a 
Enhörnasången, och mellan sångerna 
berättade Birgitta om körens 
drygt 70-åriga liv. Berättelsen var 
uppbyggd kring Birgittas bok ”EK Enhörnakören I 
ur och skur under sju decennier” som är den senaste 
i hembygdsföreningens skriftserie. Boken fanns till 
försäljning på mötet.  

Så tog årsmötet vid och som vanligt var Gunnar Lindqvist 
ordförande, men denna gång var det Anne-Marie 
Andersson som var sekreterare.

Efter ordinarie årsmötesförhandlingar delade Mona 
Elveskog ut Länsförbundets förtjänstförtecken heders-
nål med lagerkrans och diplom till föreningens 
hedersmedlemmar samt tillkännagav utmärkelser som 
hedersdiplom och ny hedersmedlem 

Hedersnålar med lagerkrans och diplom
Leif Tellestedt för att har varit föreningens ordförande 
under många år och då drivit ett stort förändringsarbete 
som lade grunden för den hembygdsförening vi är idag. 
Texten omfattade mer än en A4-sida 
Cay Löfqvist för att ha förgyllt våra olika evenemang med 
sin musik och har även komponerat musiken till våra 
filmer om svunna tider
Sven-Erik Åkerman för att ha varit mycket aktiv i 
styrelsen under många år och byggt upp utställningen om 
jordbruksredskap mm samt delat med sig mycket kunskap 
inom detta område
Birgitta Johansson för att under flera år varit föreningens 
ordförande och nu under många år aktivt arbetat med vår 
fotoutställning och medverkat vid många utställningar
Barbro Sjöström för att ha forskat om Enhörna sedan 
1970-talet och intervjuat mängder av Enhörnabor samt 
för att hon under många år varit en ständig skribent i vårt 
medlemsblad, har gett ut häften i vår skriftserie och en 
bok om Enhörnaliv i svunna dagar

Hedersdiplom
Mona Elveskog läste också upp texten som tilldelade 
Olle Karlsson Länsförbundets Hedersdiplom för 
förtjänstfulla insatser inom föreningen, vilket han 
mottog vid Länsförbundets årsstämma under våren. 
Texten, som omfattade mer än en A4-sida, betonade att 
Olle är en mycket aktiv styrelsemedlem och föreningens 
museiintendent. Han har drivit ett stort förändringsarbete 
som lade grunden för den hembygdsförening vi är idag.

Ny hedersmedlem
Tillkännagavs att Inga Ekwall blir ny hedersmedlem 
som tack för sina insatser för föreningen. Inga var en av 
initiativtagarna till ”Krönikespelet” som uppfördes för att få 
in medel till den arkeologiska utgrävningen av Kungsgården 
Husaby Enhörna, deltog i uppförandet och sydde kläderna. 
Hon arbetar fortfarande aktivt med hela Husabyprojektet 
och har skrivit en bok om det. Inga tar hand om hela vår 
omfattande bok- och skriftsamling på övervåningen, deltar 
i utställningsarbete samt mycket annat.
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Sedan var det kaffe/te och fikabröd i mängd, lotterivinster 
som delades ut och skrifter till försäljning. Naturligtvis 
lockade vår nya bok många köpare!
Vi är så glada över att så många av er Enhörnabor och 
utsocknes medlemmar finns på plats på våra årsmöten! 
Det förgyller vårt arbete och får oss att vilja göra mer när 
vi ser den uppskattning ni ger oss!
Tack alla ni som sjöng och arbetade vid vår sida på mötet 
och tack alla ni som kom! Det är inte många föreningar 
förunnat att ha runt 50 personer med på årsmöten!

/Mona
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SOMMARENS UTSTÄLLNING 
2018 HANDLAR OM 
LEKSAKER
Vi minns märklintåg, träbilar, dockor, dockvagnar, 
docksängar, dockskåp, lego och mycket annat.
Har du något som du vill visa under utställningen och 
kanske låna ut hör av dig till Kicki Lindqvist eller Britt-
Marie Gylefors så snart som möjligt.

MEDLEMSREGISTRET
Tack alla nya och gamla medlemmar för att ni vill vara 
med i vår förening. Samtidigt vill jag påminna alla som 
glömt att betala medlemsavgiften för 2018. Denna 
avgift är mycket viktig och möjliggör för oss att trycka 
medlemsbladet, skrifter, vykort och böcker och att ordna 
utställningar, marknader, kafferep och olika temadagar 
under sommaren. Sist men inte minst att hålla våra 
byggnader i gott skick såväl inomhus som utomhus. 

Hoppas på din generositet! 

/Anne-Marie



I förra Hembygdsbladet återgav vi barnberättelser från 
Enhörningen utgiven av Överenhörnas Kyrkskolas elever 
år 1954. Här följer ytterligare två berättelser och en liten 
vårdikt.

I HÄXANS VÅLD

En vacker dag gick Hans och Greta ut i skogen. Det var 
sommar och varmt. Solen tittade ner. När de gått en stund, 
fick de se ett hus. Ut ur dörren kom en gumma. Hon hade 
väldigt lång näsa. Hans förstod att det var en häxa. Hon 
tog båda barnen med sig in i stugan och ledde dem ned i 
en mörk källare. Där reglade hon dörren efter sig när hon 
gick upp. Nu satt Hans och Greta i den mörka källaren. Vad 
skulle de göra? Ett ljussken strålade in genom en glugg. En 
fe tittade ner genom den. Hon svängde sitt trollspö över 
Greta, och vips var hon en vit råtta, som kilade över golvet. 
Strax efteråt var Hans också en råtta, som smet bort i en 
vrå. Råttorna sprang in i ett råtthål och ut ur källaren. 
Utanför stugan stod fen och väntade. Hon ledde råttorna 
till en sjö. Där simmade två svanar. Älvan svängde med 
sitt spö över en av dem och vips blev den en flygmaskin. 
Därefter svängde hon med sin trollstav över råttorna och 
i stället för råttorna stod Hans och Greta bredvid fen. De 
tackade henne för att hon hade hjälpt dem. Sedan steg 
de in i flygmaskinen. Hans satte sig vid ratten och Greta 
bakom. Hans satte igång motorn. Flygmaskinen startade. 
När barnen hade flugit en bit såg de sitt hem. De landade 
på gården och sprang in till mor och far. De blev så glada 
när de fick se sina barn.

Kerstin Älegård klass 3

VÅRDIKT

Ja, nu är det vår.
Fåglarna kvittrar och björkarna grönskar
Och blommorna vajar för vinden.
Solen sitt sken över åkrar och ängar ger.
Bäckarna porlar och det är vår i luften.

Anita Elmström klass 4

DEN FARLIGA TÄNDSTICKAN

Stina var strängt förbjuden att leka med tändstickor. Men 
detta glömde hon ibland. En dag fick hon se en ask med 
tändstickor i köket Den måste genast undersökas. Kvickt 
drog hon ut en tändsticka och repade till på askens ena 
sida, som hon sett mor göra. O, vad hon blev rädd, när 
en låga flammade upp! Hon tappade stickan och elden 
antände ärmen på hennes klänning. Stina sprang ut och 
skrek allt vad hon orkade. Mor, som var hos tant Anna 
i granngården och drack kaffe, kom genast springande. 
Hon såg faran och skyndade in efter en filt. Den lindade 
hon om Stina och elden släcktes. Mor Karin gick därefter 
in och ringde doktorn som kom genast. Han sa att ingen 
stor fara hade hänt men det var nog bäst att forsla henne 
till sjukhuset. Där fick Stina vård tills hon blev bra igen 
och fick komma hem.

Ann-Charlotte Jonsson klass 3

BESÖK I STJÄRNA
Lite då och då besöker jag Marianne och Arnold Wahlstedt 
i Stjärna byn. Det är alltid så roligt att prata med dem 
om sånt som hänt genom åren i Enhörna. Ofta kommer 
Arnold fram med lite gamla ”grejer” som han säger. Senast 
visade han mig en visa som diktats och sjungits på en 
surströmmings fest i Stjärna. 
Melodin är ”Det var dans bort i vägen”
Vers 1
Det är knytis in logen på lördagsnatten, över nejden går 
lukten av surströmmingsvatten
Det är tjo, det är hopp, det är hej.
 Här är Seja och Gunborg två piggögda tjejer, och så Georg 
och Josef och medtagna grejer
Och Irene med sin älskade Ulf. 
Vers 2
Här är Arnold och Marianne de glada och raska, och övriga 
vänner från Väsby och Aska
Och den diktande ”Curre” i byn
Här är Öbergs på höjden och Roland i dalen och ”Curre” 
med Gärd som är värdar för ” balen”
Och Normans från stugan intill.
Vers 3
Här är”Jonne” och ”Britten” som ej gillar maten med” 
Mattis” och Ingmar har de sill uppå faten
Men ej Åke från surströmmingsland.
Här är Britta den blida och Kerstin den vilda och Åke med 
Eivor i backen efter Tilda
För dudeli dudeli dej
/Anne-Marie
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Box 39, 151 28 Enhörna
Medlemsavgiften är 150/200:-/år (enskild/familj). 
Plusgiro 23 89 45-0  |  Swish 1230961482 

Hembygdsmuseet hålls 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 

Vi gratulerar Enhörna IF till utmärkelsen som ÅRETS IDROTTSFÖRENING i Södertälje Kommun 2017!

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 (kickilindqvist1947@gmail.com)                                         
Bengt Johansson  072/877 24 34 (iobjohansson@c-sam.nu)
Juha Nyberg 070/325 99 03 (juha.nyberg@linearis.se)

TURLISTA ÅNGFARTYGET 
MARIEFRED 2017
• 2 juni - 24 juni trafik lördagar och söndagar samt 

midsommarafton 22 juni.
• 30 juni - 19 augusti trafik tisdagar-söndagar.
• 25 augusti - 9 september trafik lördagar och söndagar. 

Ingen trafik den 26 augusti.

STADSVANDRING
12 juni anordnar hembygdsföreningen en stadsvandring i 
Tuna. Temat för vandringen är från forntid till nutid. Start 
vid församlingshemmet. 

Vandringen avslutas i Körsbärslunden där medtaget fika 
kan intagas. 

Parkering och toalett finns vid/i församlingshemmet. 
Vandringen beräknas ta 1-1,5 timme. 

Vandringen ingår i Södertäljevandringar och kostar  
60 kronor/person (med LT-kupong 30 kronor/person). 

Välkomna! 

/Britt-Marie


