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Dymlingen - den sörmländska hembygdsrörelsens 
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bankgiro 619-1928, uppge namn och adress samt att 
det gäller prenumeration på Dymlingen. 
Dina adressuppgifter hamnar då i vår sändlista. 

Välkommen till hembygdsrörelsen i sommar!
Här är din guide till de sörmländska hembygdsföreningarnas sommarevenemang.  
Alla evenemang i denna tidning välkomnar dig oavsett om du är medlem eller ej. 

nationaldagen
Den 6 juni är en dag som firas traditionellt 
i många hembygdsföreningar i Sörmland. 
Hitta ditt närmaste firande i de gula  
nationaldagsrutorna i tidningen.

midsommarfirande
Vad vore midsommar utan hembygds-
rörelsen? Den 22 juni är fylld av aktiviteter. 
Här finns också möjlighet att börja redan 
den 21 och fortsätta den 23. Läs vidare i 
de gröna midsommarrutorna i tidningen. 

hitta dina sommarbygder i sörmland

innehållsförteckning
Evenemang och Hembygdsföreningar i 

Eskilstuna kommun                                                  4
Flens kommun                                                                                           5
Gnesta kommun                                                                                 7
Katrineholms kommun                                                                       12
Nykvarns kommun                                                                        12
Nyköpings kommun                                                    14
Oxelösunds kommun                                                                        16
Strängnäs kommun                                                                               17
Trosa kommun                                                             18
Vingåkers kommun                                                                          19

hitta rätt!
Evenemang och hembygdsföreningar är här ord-
nade kommunvis. Leta reda på dina hembygder 
på kartan och följ innehållsförteckningen. Uppda-
teringar, förändringar etc hittar ni på respektive 
förenings hemsida eller på 

www.hembygd.se/sodermanland 

Är något otydligt, tveka inte att kontakta före-
ningen om aktiviteten, eller oss om andra frågor. 

Välkommen att uppleva och lära känna ditt Sörmland. 
Njut av en underbar sommar med hembygdsrörelsen!

I din hand håller du nu tips om 250 sommarevenemang och därtill otaliga dagar med öppna mu-
seer och mysiga hembygdscaféer. Här finns loppis- och marknadsdagar, blandade med konser-
ter och folkmusik av alla möjliga slag. Du kan prova att baka tunnbröd eller besöka spännande 
platser i länets alla hörn. Här kan du cykla, åka eller gå, och till och med åka häst och vagn. 
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fira nationaldagen den 6 juni

Hällbybrunns hbf
Kl 10, Hembygdsstugan.
 
Sällskapet S:t Eskil
Sörmlandsgården. 

Torshälla hbf/S:t Olofs Gille
Kl 13-16, Holmberget. Kaffeservering på 
Bergströmska gården. 

fira midsommar den 22 juni

Barva hbf
Kl 9 klär vi midsommarstången. 
Kl 14, Barvagården. Sedvanligt firande med kaffe-
servering. Museet är öppet. 

Hällbybrunns hbf 
Kl 9.30-13, Hembygdsstugan.    
 
Kjula-Jäders hbf 
Kl 14-16, Kungsparken i Kjula. Det blir dans, lekar, 
pilkastning, chokladhjul, servering mm.   
   
Sällskapet S:t Eskil  
Sörmlandsgården. Med dans och lekar.  
 
Ärla-Stenkvista hbf 
Kl 8.30 klär vi midsommarstången.
Kl 13.30, Sockenstugan Stenkvista. Traditionellt mid-
sommarfirande med lottförsäljning, lekar och dans. 
Stången reses kl 14. Servering med jordgubbstårta i 
församlingshemmet. Endast kontanter 

Välkommen till eVenemangen i eskilstuna kommun hembygdsföreningarna i eskilstuna kommun

Välkommen till eVenemangen i flens kommun

fira nationaldagen den 6 juni

Flens hbf
kl 16, Thuleparken. Sång och högtidstal. Kaffeserve-
ring med hembakt bröd, lotterier och, varm korv.

fira midsommar den 21-23 juni

Bettna hbf
22 juni, kl 14, Föreningsborg. 

Hyltinge hbf, i Sparreholm
21 juni, kl 18, klär vi midsommarstången på Hem-
bygdsgården. Hbf bjuder på fika för deltagarna. 

22 juni, Kl 14-17, Hembygdsgården. Kl 15 reser vi mid-
sommarstången. Traditionellt firande med dans kring 
stången, spelaktiviteter, servering och lotterier. 

Malmköpingsortens hbf
22 juni, kl 14, resning av den säregna majstången på 
Hembygdsgården. Traditionellt firande med dans 
och lekar. Kaffeservering. 
  
Årdala hbf
22 juni, kl 11 klär vi midsommarstången på Årdala 
Hembygdsgård. Medtag gärna blommor.  

23 juni, kl 14, traditionellt midsommarfirande på 
Årdala Hembygdsgård. Entré 40 kr, barn upp tom 
15 år samt besökare iförda folkdräkt har fritt inträde. 
Gudstjänst på logen kl 14 och därefter kaffe-, korv- 
och glassförsäljning. Tombola, chokladhjul, pilkast-
ning och skytte. Dans och lekar kring stången. 

9 juni, Besök hos Holmberg biodlare, samling Hembygds-
stugan. Utflykt till Arne Holmberg. Hällbybrunns hbf 

16 juni, Axel Oxenstierna, kl 13, Kafé Fridhem. Invigning och 
vernissage av utställningen. Utställningens öppettider, 
se föreningsinfo. Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

28 juni, Tunnbrödsbakning, kl 13-16, Bergströmska gården. 
Kaffeservering och underhållning av en barnkör. 
Torshälla hbf/ S:t Olofs gille

29 juni, Allsång på Holmberget, kl 18. Torshälla hbf/ St Olofs gille
1 juli, Urban Sketchers, kl 11-15, Kafé Fridhem. Urban Sket-

chers är en samling glada människor som gillar att 
teckna. Kom och var med! Övriga tider, se förenings-
informationen. Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

1 juli, Vandring i gamla Torshälla, kl 14. Samling vid Rådhu-
set. Torshälla hbf/ S:t Olofs gille

5 juli, Underhållning och Musik-quiz, kl 13-16, Bergströmska 
gården. Kaffeservering och underhållning av Anne-
Marie och Karl-Erik spelar samt musik-quiz. Torshälla hbf/  
S:t Olofs gille

7 juli, Grillafton, kl 18.30, Hökärrs magasin. Näshulta hbf
12 juli, Musikunderhållning, kl 13-16, Bergströmska gården. 

Kaffeservering och underhållning av Göran Bringholm 
och Sonny Nordmark. Torshälla hbf/ S:t Olofs gille

19 juli, Dragspel till kaffet, kl 13-16, Bergströmskagården. 
Kaffeservering och underhållning av Göran Axelsson, 
dragspel. Torshälla hbf/ S:t Olofs gille

Barva hembygdsförening
Hemsida: www.barvabygden.se
Kontakt: Kenth Sandberg 073-645 96 10
Hitta hit: Barva bygdegård, Bondökna Barvagården, 
635 04 Eskilstuna. Skyltat från väg 900
Öppet: Museet lör 26 maj–25 aug, kl 11-15, kaffeservering

Gillberga-Lista hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/gillberga-lista
Kontakt: Ebba Asplund 016-630 37

Husby Rekarne hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/husby-rekarne
Kontakt: Ingrid Åstrand 016-920 52

Hällbybrunns hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/hallbybrunn
Kontakt: Ulla Karlsson, 073-804 79 74 
Hitta hit: Kyrkvallen Hällby Kyrka
Öppet: Café vid Hembygdsstugan, 25 juni-27 aug, 
kl 13.30-15.30

Kjula-Jäder hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/kjula-jader
Kontakt: Lars Erik Larsson 016-243 50

Kunskapsturism Kafjärden, föreningen
Hemsida: kunskapsturism.se 
Kontakt: Jan Brandt 070-844 44 11
Hitta hit: Kafé Fridhem, mittemot Jäders kyrka

Öppet: Utställningen om Axel Oxenstierna: 26-30 juni och 
17 juli- 12 aug, tis, tors, lör, kl 11-15 
Urban Sketchers: 1-15 juli , tis, tors, sön, kl 11-15

Näshulta hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/nashulta
Kontakt: Torbjörn Andersson 070-630 16 34 

Sällskapet S:t Eskil
Hemsida: www.hembygd.se/st-eskil
Kontakt: Beryll Grandell 016-51 60 73
Hitta hit: Sörmlandsgården på Djurgården, Eskilstuna
Öppet: Dagligen 25 juni-29 juli, då finns djur på gården  
6 juni- 26 aug öppet ons kväll, samt lör -sön 

Torshälla hembygdsförening/S:t Olofs Gille
Hemsida: www.sanktolofsgille.se
Kontakt: Tryggve Lundh 076-340 74 15
Öppet: Bergströmska gården öppen i juni, tors kl 13–16 
2 juli-28 juli, öppet tis, tors och lör kl 13–16. Visningar av 
gården och dess samlingar tis och lör

Ärla-Stenkvista hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/arla-stenkvista
Kontakt: Inger Gustafsson 076-701 08 79 
Hitta hit: Sockenstugan ligger mitt emot Stenkvista kyrka 

Öja-Västermo hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/oja-vastermo
Kontakt: Christina Andersson 016-641 27

21 juli, Musik och våfflor, kl 12-16, Sörmlandsgården. Våffel-
gräddning och kaffeservering, Göran Axelsson spelar. 
Hällbybrunns hbf

26 juli, Djurgårdens spelmanslag, kl 13-16, Bergströmska 
gården. Kaffeservering och underhållning. Torshälla 
hbf/ S:t Olofs gille

27 juli, Allsång på Holmberget, kl 18. Torshälla hbf/ St Olofs gille
28-29 juli, Hantverkardagar, kl 12-16, Sörmlandsgården  

Eskilstuna. Musikunderhållning kl 14 med Bygdemusi-
kanterna. Servering, endast kontanter. Ärla-Stenkvista hbf 

28 juli, Botvids namnsdag, kl 14, Botvidstäppan. Traditionellt 
firande med sång och musik. Medtag kaffekorg. Husby 
Rekarne hbf

29 juli, Vandring i gamla Torshälla, kl 14. Samling vid Råd-
huset. Torshälla hbf/ S:t Olofs gille

2 aug, Kaffeservering på Bergströmska gården, kl 13-16. 
Torshälla hbf/ S:t Olofs gille

7 aug, Smedjans dag, kl 10.30-14, Ramshammar. Smidning 
av krokar, slipning av liar, förtäring. Kjula-Jäder hbf

11-12 aug, Hantverkardagar, kl 12-16, Sörmlandsgården Es-
kilstuna, Musikunderhållning kl 14 med Bygdemusikan-
terna. Servering, endast kontanter. Ärla-Stenkvista hbf

11 aug, Näshultadagen, kl 10-15. Näshulta hbf
12 aug, Axel Oxenstierna avslutas, kl 11-15, Kafé Fridhem. 

Utställningens sista visning. Textilhantverkare medver-
kar. Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

19 aug, Hembygdens dag, kl 14, Hembygdsstugan. Frilufts-
gudstjänst, kyrkkaffe. Hällbybrunns hbf

24 aug, Allsång på Holmberget, kl 18. Torshälla hbf/ S:t 
Olofs gille

25 aug, Torshälla stads växtmarknad, kl 10-14, Mormorstäp-
pan. Torshälla hbf/ S:t Olofs gille

26  aug,  His to r i sk  vandr ing  i  gamla  To r shä l -
la, kl 14. Samling vid Rådhuset. Torshälla hbf/  
S:t Olofs gille

1 sept, Höstmarknad, kl 10-13.30, Jäders Kyrkstallar. Musik 
av Källåspojkarna. Försäljning av honung, keramik, 
mattor, kläder, grönsaker, bröd, våfflor, böcker, trä-
alster. 2019 års almanackor, lotter och fika och korv. 
Kjula-Jäder hbf

8 sept, Museidag vid Haneberg, kl 11-15. Näshulta hbf
8 sept, Historisk vandring, kl 14-16, Hembygdsstugan. Stefan 

Möller medverkar. Hällbybrunns hbf
9 sept, Barvadagen, kl 10-15, Barva Bygdegård. Försäljning, 

loppis och kaffeservering. Museet är öppet. Barva hbf 
med Barvas övriga föreningar. 

Bilden: Musikunderhållning på Torpesta kvarn, Sättersta

23 juni, Friluftsgudtjänst, kl 10-12, Hembygdsgården. Guds-
tjänst med sång och musik. Malmköpingsortens hbf

30 juni-1 juli, Sommarcafé, kl 13-17, Hembygdsgården. 
Kaffeservering, utställningar, hembygdsmaterial. Kl 14 
lör  Glade Glenn och sön, öppen scen. Hantverk, konst 
och släktforskning. Mellösa hbf

7 juli, Visafton med Pär Sörman, kl 18-20. Björndammens 
masugn. Pär tolkar texter och melodier av Dan Anders-
son, Evert Taube och Nils Ferlin på sitt mycket stilsäkra 
sätt. Vi öppnar kl 17, välkommen att bese Masugnen. 
Biljett 150:-. Fri Parkering. Paus med Servering. Björn-
dammens masugn

7-8 juli, Öppet museum, kl 14-17, Löta Mellangård. Vårt 
museum är öppet för allmänheten. Bettna hbf

7-8 juli, Sommarcafé med Barnkuldag, kl 13-17, Hembygds-
gården. Kaffeservering, utställningar, hembygds-
material. Lör Barnkuldag  och sön öppen scen kl 14. 
Hantverk och konst. Mellösa hbf

8 juli, Sommarloppis, kl 11-14, Årdala Hembygdsgård. Tradi-
tionell loppis med fikaförsäljning och hembakat bröd. 
Välkomna att lämna loppor (hela och rena) några da-
gar innan, men tag kontakt med oss först. Årdala hbf

14 juli, Sommarutflykt till Bettna hbfs museum. Vadsbro-
Blacksta hbf

14-15 juli, Sommarcafé, kl 13-17, Hembygdsgården. 
Kaffeservering, utställningar, hembygdsmaterial. Kl 14 
lör  "Nära ting", visor schlagers och evergreen, sön öp-
pen scen. Hemslöjd, hantverk och konst. Mellösa hbf

21 juli, Kyrkogårdsvandring, kl 14. Bettna hbf
21-22 juli, Sommarcafé, kl 13-17, Hembygdsgården. 

Kaffeservering, utställningar, hembygdsmaterial. Kl 14 
lör Från rock till pop, Lennart Johansson, sön öppen 
scen.  Hemslöjd och återbruk. Mellösa hbf
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fira nationaldagen den 6 juni

Björnlunda hbf
Kl 19, på Hembygdsgården. Ta med kaffekorg. 

Frustuna hbf
Kl 13, på Hembygdsgården. Marsch med trummor 
från torget, musik med Kulturskolan, kaffeservering, 
affären och Gnesta-Kallemuseet öppna, tal av Ann-
Sofie Liefvenhage. 

fira midsommar den 22 juni

Björnlunda hbf
Kl 10 kläs midsommarstången. Kom med blommor!
Kl 14-18, på Hembygdsgården. Stången reses kl 16, 
spelmanslag, lekar, lotteri, ponnyridning mm. Kaffe-
servering. 
Kl 21-01, dans till levande musik.

Frustuna hbf
Kl 13, Frustuna Hembygdsgård. Dans kring midsom-
marstången. Kaffeservering och lotterier. Affär och 
museum öppna. 
  
Gryts hbf
Kl 11-15, på Hembygdsgården i Gryt. Ta med blom-
mor och hjälp oss klä stången kl 11.  Sedan följer 
sedvanligt firande med dans och lekar. 

Välkommen till eVenemangen i gnesta kommun

hembygdsföreningarna i gnesta kommun

hembygdsföreningarna i flens  kommun

26 juli, Seniorpicknick, kl 13-16, Hembygdsgården. Mu-
sikunderhållning, kaffeservering, lotterier. Malmkö-
pingsortens hbf

28-29 juli, Sommarcafé, kl 13-17, Hembygdsgården. Kaf-
feservering, utställningar, hembygdsmaterial. Kl 14 lör 
"Grovt och grannt" med Malmabygdens spelmän, sön 
öppen scen. Textilhantverk och konst. Mellösa hbf

4 aug, Cykelloppet Båven runt, kl 9-15. Cykla 8 mil, 4 mil 
eller 8 km runt delar av sjön Båven. Start o mål vid kios-
ken i Sparreholm. Anmälan via hemsidan. Hyltinge hbf

4-5 aug, Öppet museum, kl 14-17, Löta Mellangård. Vårt 
museum är öppet för allmänheten. Bettna hbf

4-5 aug, Sommarcafé, kl 13-17, Hembygdsgården. Kaf-
feservering, utställningar, hembygdsmaterial. Kl 14 
lör, Bullgubbar - Durspel i folkton, sön, öppen scen. 
Hantverk och biodling. Mellösa hbf

11 aug, Öppet Hus, kl 11-15, Hembygdsgården. Muséerna 
är öppna, underhållning och servering. Malmköpings-
ortens hbf

11-12 aug, Sommarcafé, kl 13-17, Hembygdsgården. Kaf-
feservering, utställningar, hembygdsmaterial. Kl 14 

Bettna hembygdsförening
Hemsida: www.bettna-hembygdsforening.se
Kontakt: Arne Pettersson 0155-922 65

Föreningen Björndammens m asugn
Hemsida: www.bjorndammensmasugn.se
Kontakt: Berth Johnsson 070-890 25 01
Hitta hit: Riksväg 55 mellan Malmköping och Strängnäs,  
ca 15 km norr om Malmköping

Flens hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/flen
Kontakt: Britt Rydell 070-522 51 54. För visning 0157-152 85
Hitta hit: Thuleparken Flen. Från Kungsgatan i centrala 
Flen, följ skyltning "Hembygdsgård"

Hyltinge hembygdsförening i Sparreholm
Hemsida: www.hembygd.se/hyltinge
Kontakt: Karl Persson 070-212 38 30 
Hitta hit: Sparreholms hembygdsgård vid väg 57 utfart 
mot Gnesta

Malmköpingsortens hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/malmkoping
Kontakt: Leif Jacobsson 070-671 89 46
Hitta hit: Hembygdsgården ligger mittemot busstationen 
Öppet: Ons kl 18-20, mån-tors kl 10-15, lunch 12-13 

Mellösa hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/mellosa-hembygdsforening
Kontakt: Hans Andersson 0157-600 68
Hitta hit: Hembygdsgården ligger intill Mellösa kyrka. 
Öppet: Sommarcafé vid hembygdsgården varje lör och 
sön kl 13-17 från 30 jun till 18  aug. Kaffeservering, utställ-
ningar, hembygdsmaterial 

Vadsbro-Blacksta hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/vadsbro-blacksta-hem-
bygdsforening
Kontakt: Roland Johansson 073-309 19 00
Hitta hit: Museet vid Vadsbro kyrka, vägen mot Sköldinge

Årdala hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/ardala
Kontakt: Lena Montgomery 070-347 10 79
Hitta hit: Några km syd-väst om Årdala kyrka från väg 53.

Björnlunda hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/bjornlunda
Kontakt: Pia Forss 070-228 18 44
Hitta hit: Björnlunda hembygdsgård, utmed Eriksgatan. 
Skyltat från väg 223 och väg 57. 
Öppet: Sön i juli, kl 13-17, Café Lunden, på hembygds-
gården. Konstutställning och servering. Vandrarhemmet 
är öppet 1 juli-27 aug 

Frustuna hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/frustuna
Kontakt: Torgny Nilsson 0158-143 29
Hitta hit: Hembygdsgården Ring-vägen 8

Gryts hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/gryt
Kontakt: Mikael Frieberg 076-282 80 99 
Hitta hit: Ca 3 km från Stjärnhov, väg 57, mot Gryts kyrka 
Hembygdsgården ligger till vänster om vägen 

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/gasinge-dillnas
Kontakt: Annika Blom 070-75 64 855
Hitta hit: Från Gnesta, kör Mariefredsvägen förbi Frustuna 
k:a, Vängsö, förbi Hallsta Gård sedan in till vänster, skylt 
Ullevi. Följ sedan vägen till vänster, väl framme i Ullevi by 
ligger hembygdsgården på höger sida

Föreningen Laxnegården
Hemsida: www.foreningenlaxnegarden.se
Kontakt: Föreningens nr 070-340 35 77
Hitta hit: Ytterbyvägen 4, 646 91 Gnesta

Östra Sörmlands Gruvförening
Hemsida: www.osgf.se
Kontakt: Turistvärdstelefon: 070-563 61 76
Hitta hit: Skottvångs gruva, se vägskylt utmed väg 223 
strax norr om Laxne
Öppet: Gruvmuseum tis-sön kl 12-17 från midsommar fram 
till mitten av aug

30 juni, Björnlunda dagen - Hemvändardag, kl 11-15, 
Hembygdsgården. Med musik, servering och hant-
verksförsäljning. Björnlunda hbf

6-12 juli, Gnesta hembygdsvecka, kl 10-16, Hembygdsgår-
den. Varje dag öppet med servering och loppis , musik 
kl 14 enligt program nedan. Frustuna hbf

6 juli, Allsång med Persson och Tolle 
7 juli, Billy me´Skogsundarna
8 juli, Gnesta-Kalle-dagen
9 juli, spelmanslaget Nyckelknippan
10 juli, Durspelsgruppen 57:an
11 juli, Tolle
12 juli Siv och Kjell Ternström

11 juli, Öppen Scen och Allsång, kl 19-21, 
Gryts Hembygdsgård. Vi hoppas att 
kvällen fylls av uppträdanden från 
egna förmågor av alla sorter, sång 
berättelser mm. Några allsånger kom-
mer också framföras. Gryts hbf

14 juli, Kolmilan tänds, kl 11, Skottvång. 
Årets kolmila tänds och kolningen 
beräknas pågå en vecka. Östra Sörm-
lands Gruvförening  

11 aug, Hembygdsdagen, kl 11-15, Gryts 
Hembygdsgård. En dag på gården 
i gamla tiders tecken. Gamla kläder 
och saker. Ta gärna med något du 
vill visa som passar den här dagen.  
Gryts hbf

25 aug, Gruvans dag, kl 10-16, Skottvång. 
Hantverksmarknad, tjärdal, kolförsälj-
ning. Östra Sörmlands Gruvförening

15 sept Visstuga i folkton, kl 17, Soldattorpet 
på Hembygdsgården. Medtag kaf-
fekorg. Björnlunda hbf

lör Berg och Stålspets gitarrduo, sön öppen scen. 
Hantverk och konst. Mellösa hbf

12 aug, Friluftsgudstjänst, kl 11, Thuleparken. I samarbete 
med Svenska kyrkan. Flens hbf

18 aug, Hemvändardag, kl 12-15, Thuleparken. Flens hbf
18-19 aug, Sommarcafé, kl 13-17, Hembygdsgården. Kaf-

feservering, utställningar, hembygdsmaterial. Kl 14 lör 
Svenska visor med J-G Wallenberg, sön öppen scen . 
Silver, porslin och akvarell. Mellösa hbf

1 sept, Höstmarknad, Vadsbro Föreningsgård. Vadsbro-
Blacksta hbf

15 sept, Veterantraktorplöjning, kl. 10-13, Snösvad mellan 
Malmköping o Sparreholm. Se, hör och känn doften av 
de gamla traktorerna i arbete. Malmköpingsortens hbf

16 sept, Fornminnesvandring med Hans Sköld, kl 14. Bettna 
hbf

22 sept, Masugnens Dag, kl 11-15, Björndammens masugn. 
Masugnen och dess folkliv. Föredrag samt marknad 
med närproducerade produkter, bär  frukt och svamp. 
Gycklare o narr roar barnen. Björndammens masugn

Midsommardans på Hembygdsgården i Gryt. 

Gökotta tidig majmorgon vid Husbytorpet, Fogdö. 
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hembygdsföreningarna i 
katrineholms kommun

fira nationaldagen den 6 juni

Floda hbf
Kalsta Hembygdsgård. 

Sköldinge-Valla-Lerbo hbf
Kl 11, Sköldinge kyrka. Traditionenligt firande med 
fanborg, högtidstal, körsång och spelmansmusik. 
Avslutas med kaffe och lotterier i församlingshem-
met.

Östra Vingåkers hbf 
Kl 15, soldattorpet Kungsholm. Högtidstal, körsång, 
fanborg. Medtag kaffekorg. 

fira midsommar den 21-22 juni

Floda hbf
22 juni, kl 14, Kalsta loge. Medtag kaffekorg.

Julita hbf
21 juni, kl 18 kläs midsommarstången, Julita gård.

Östra Vingåkers hbf
22 juni, kl 15, Soldattorpet Kungsholm. Samkväm 
med underhållning. Tag med kaffekorg. 

Välkommen till eVenemangen i katrineholms kommun

9 juni, Irländsk folkmusik med Double Inn, kl 19, Kalsta 
loge.  Medtag kaffekorg. Biljettpriset 150 kr betalas till 
föreningens bg 5490-8777, märk Double Inn. Floda hbf

19 juni, Vandring vid Simbols såg, kl 18. Samling vid Glin-
drans skola. Bo Sjöberg guidar vid Simbols såg och 
Olle Hagman visar soldattorpet Slanten. Samåkning 
från Glindran. Ta med kaffekorg! Björkviks hbf

1 juli, Återvändardag, kl 14, Hembygdsstugan vid Grind-
torp. Antikrunda med Johan Nordén. Ta med egna 
föremål för värdering. Kaffeservering och försäljning. 
Ta gärna med egen stol! Vid regn i Bygdegården. 
Björkviks hbf

7 juli, Öppet hus, kl 13-16, Kalsta Hembygdsgård. Bakning 
och försäljning av tunnbröd. Kaffeservering. Floda hbf

7 juli, Bondens dag på Julita gård, kl 10-15, Julita hbf. 

9 juli, Guidad visning på Valdermansön i Norroten, kl 19. 
Samling vid Sköldinge kyrka kl 18.45 för samåkning. 
OBS parkeringsplatserna är mycket begränsade vid 
brofästet. Vi får en guidad vandring på ön. Medtag 
kaffekorg. Sköldinge-Valla-Lerbo hbf

12 juli, Guidad cykelutflykt, 13 km, ICA Äsköping. Ta med 
fika. Julita hbf

14 juli, Öppet hus, kl 13-17, Kalsta Hembygdsgård. Bakning 
och försäljning av tunnbröd. Kaffeservering. Floda hbf

16 Juli, Studiebesök på Stockbäckens gård i Lerbo, kl 18. 
Samling vid Lerbo kyrka för samåkning. På gården har 
det gamla lantbrukslandskapet tagits fram och hålls 
öppet av får och kalvar. Här finns också kravproduk-
ter som kött och honung. Sköldinge-Valla-Lerbo hbf

21 juli, Öppet hus, kl 13-18, Kalsta Hembygdgård. Bakning 
och försäljning av tunnbröd. Kaffeservering. Floda hbf

28 juli, Veteranfordonsträff, kl 13-16, Kalsta Hembygdsgård. 
Tunnbrödsförsäljning och kaffeservering. Floda hbf

5 aug, Öppet hus, kl 14-16, i vårt arkiv och hembygdsstuga. 
Titta på bilder och dokument i vårt arkiv. Kaffeserve-
ring och försäljning. Björkviks hbf

18 aug, Skördedag på Julita gård, kl 10-15, Julita hbf
19 aug, Hembygdsdag vid Stora Djulö. Öppet hus vid 

Hembygdsgård och museer. Hantverkare, servering 
och underhållning. Katrineholm-Stora Malm hbf

22 aug, Grillkväll med teater, kl 18, Krogkällaren i Äs. Julita hbf
8 sept, Familjefest, kl 11-14, Öljevi IP Äsköping. Julita hbf

Björkviks hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/bjorkvik
Kontakt: Inger Bergqvist 073-058 96 96 
Hitta hit: Hembygdstugan Grindtorp ligger utmed väg 
216, norr om Björkvik

Floda hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/floda-hembygdsforening
Kontakt: Örjan Lindgren 073-637 98 55

Julita hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/julita
Kontakt: Leif Thegle 070-551 57 27

Katrineholm Stora-Malm hembygdsförening
Hemsida: www.ksmhembygd.se
Kontakt: Martin Edgélius 070-753 63 77

Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/skoldinge-valla-lerbo
Kontakt: Berith Jern 070-679 10 46

Vråfolket, föreningen
Hemsida: www.hembygd.se/vrafolket
Kontakt: Sylvia Larsson 070-491 92 58
Hitta hit: Vrå Fornby har infart från väg 52 mellan Stora 
Malms kyrka och Eriksbergs slott. Skyltar vid vägen 

Östra Vingåkers hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/ostra-vingaker
Kontakt: Cecilia Indebetou-Lennartsson 070-710 03 03
Hitta hit: Kungsholm ligger ca 200 m söder om Ö Ving-
åkers kyrka. För att komma till Boda kvarn ta höger vid 
Kungsholm, kör ytterligare ca 300 m

12 juni, Ornäsbjörken på Grinden, kl 18. Samåk-
ning från Smedsbygget kl 17.30. Ta med egen 
kaffekorg, 

1 juli, Öppet hus, kl 14-16. Öppet i Hembygdsgården
5 aug, Öppet hus, kl 14-16. Öppet i Hembygds-

gården. 
19 aug Hembygdsdag- med Spelmanstämma,  

kl 12-16, på Hembygdsgården. Skördemark-
nad och hantverks marknad. Korv- och fika- 
försäljning.

Turinge-Taxinge hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/turinge-taxinge, 
Kontakt: Britt-Marie Ellis Nygren 08-778 81 82.
Hitta hit: Allévägen 9 i Nykvarn

fira nationaldagen den 6 juni

Turinge-Taxinge hbf
Sammanfaller med Nykvarndagen och firas i 
Folkets  park. 

turinge-taxinge hembygdsförening i 
nykVarns kommun

Begreppet Sörmland innefattar ett gammalt land-
skap och ett modernt län. Det har sina gränser 
utstakade på kartan, sina härader och socknar, 
sina städer och samhällen, gårdar och torp. Det har 
också sin egen historia och sina näringsfång. Där 
susa skogarna och blänka vattendragen, där bölja 
sädesfälten som gula hav och hagarna stå om som-
maren fulla av vildblommor, där ligga herrgårdarna 
som vita oaser i allt det gröna, gömmande nedärvd 
kultur och bevarande gångna tiders sedvänjor, där 
växa slutligen de pittoreska kyrkorna liksom jätte-
liljor ur marken, med stolta namn på nötta hällar. 
En fulländad provins i Svea Rike, varken bättre 
eller sämre, varken stoltare eller ödmjukare än an-
dra. Men för oss som bygga och bo i landsändan, 
kommer det till något särskilt, ty för oss är det 
hembygd. Där har vi fötts och vuxit upp, där har 
vår mandomsgärning utförts och där skall väl de 
flesta av oss gravgå när vår tid är ute. Ty så älskar 
en sörmlänning sin jord, att han inte kan tänka sig 
sova någon annanstans än under dess vita björkar.

Sörmland - det är den knotiga kastanjen, den 
spelande linden och stolta asken. Det är kullen 
med solvisaren, varifrån man ser aftonljuset måla 
Gårdsjön i mjuka pastellfärger, där den blänker 

fram mellan ekdungar och granskogar. Det är 
fältens skylar och honungsdoftande klövervallar, 
hagarnas jättekast där trollen ännu bo, skogarnas 
gula kantareller och vassvikens snattrande änder. 
Men först och sist är Sörmland de människor, som 
här finner sin utkomst. Han som går bakom plogen, 
han som låter lien blänka i det gula råghavet, eller 
han som svingar yxan mot kådiga stammar. Det är 
också hon, som plockar potatis eller med vana fing-
rar klämmer mjölken ur svällande juver, hon som 
byker och bakar. Andersson i Bränntorp, Pettersson 
i Gillnäs och Fredriksson i Germundslöt. Sörmland 
är den släpiga, trygga dialekten, som när rättaren, 
lutad mot sin dynggrep, svarade en stadsbo på 
dennes fråga, vad för slags djur igelkotten var, som 
just smet under en buske och vem den tillhörde:

-Dä? svarade rättaren. Dä ä pinnsoa dä. Ho ä ing-
ens, ho ä sin ägen!      

Ja det  var e t t  kungl igt  omdöme i  a l lra hög-
sta grad, för så här skrev nämligen Hans Kung-
liga Höghet Prins Wilhelm om Sörmland 1926. Men 
det är klart, han var ju hertig av Södermanland. 

 Leif  Jacobsson i  boken ”Här var det. deL 1”

Prins Wilhelms Sörmland

Åsa stenar på Selaön, 
Stallarholmen,Strängnäs. 
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Här berättar Håkan Carlsson från Ärla, utanför 
Eskilstuna, om hur ett fritidsområde växer fram 
och förändrades under 1900-talet. Ett ganska 
typiskt fritidsområde med arbetare som önskar 
fly staden under de ljusa, varma sommarmåna-
derna. Texten finns att läsa i sin helhet i Ärla-
Stenkvista hbfs årsskrift 2016-2017. 

I mitten av 1930-talet cyklade man ofta tillsammans, 
för att komma ut till vår sköna natur. Ofta för att 
söka motvikt till "Sme-stadens" tunga industriarbe-
ten, smides-och byggnadsarbeten och liknande. För 
att komma ifrån allt oväsen och slammer, försökte 
man, när tillfälle gavs, att komma ut i naturen, 
speciellt under sommaren.

Det blev när söndagen kom, man arbetade ju lör-
dagar, man samlade några kamrater, för att cykla ut 
till någon vacker plats. Gärna till en sjö. Vid något 
tillfälle råkade mina föräldrar tillsammans med sina 
kamrater, hamna vid Tummelsta och fortsatte ner 
till den vackra sjön Borsten. 

Söndagen därpå, hade alla cyklister sina tält med 
sig för att tälta vid sjön under ett dygn. Efter att 
ha tältat på denna vackra plats, ett antal gånger på 
söndagarna, så pratade man med Tummelstas ar-
rendator, och fick löfte om att få ha en viss tältplats 
mot en mindre avgift och ha platsen kvar från vecka 
till vecka.

Konsten att utveckla en bit i taget
Nästa gång de cyklade till tältplatsen så hade de satt 
fast ett par cykelkärror efter hojarna, för att kunna 
transportera så kallat spillvirke ifrån byggen, som 

min far annars hade fått köra till tippen med last-
bilen. Detta virke skulle de ha till att lägga trägolv 
under tälten för att komma upp från marken och 
få det lite torrare.

Några fritidsstugor fanns vid Borsten sen tidi-
gare. Bl a sommarhemmet som Nykterhetsorgani-
sationen Verdandi (NOV) hade byggt år 1935 och 
som hade ett väldigt vackert läge vid sjön. Där låg 
även en liten dansbana nere vid sjön som man byggt 
på plåtfat i strandkanten. 

Efter att ha transporterat virket till tältgolven på 
cykelkärrorna, så ville några av kamraterna gjuta 
källargropar och mindre jordkällare så att man 
kunde hålla maten kall. Nu blev det mera tung-
trampat! Man skulle ju lägga 50-kilos cementsäckar 
på pakethållarna och köra formvirke på kärrorna.

Lösvirkestiden
När vi nu kommer in på 1940-talet, så började 
några entusiaster att snickra mindre sommarstugor 
på ca 10- 15 kvadratmeter. Den tidens moderna 
fasadmaterial hette masonit och var lätt att både 
frakta och arbeta med.

Vid slutet av 40-talet, hade ett några stugägare 
hade skaffa sig bilar. Det var ofta höga men små 
bilar som gällde, t ex Ford Anglia, Volvo Pv och 
liknande. När vi barn väntade på att våra pappor 
skulle komma hem till stugan efter arbetsdagens 
slut, så ställde vi oss vid den stora djurgrinden, som 
ju alltid måste öppnas och stängas över hagvägen. 
Här skulle det tjänas grindpengar! Ni må tro att vi 
hade bråttom att öppna och stänga grinden mellan 
en strid ström av 98-kubikare. När vi fått ihop fem 

och tioöringar, så rusade vi alla 
ner till Borstens sommarhandel 
för att köpa en päronglasspinne 
för 25 öre.  

Fritidsfåglarnas flyttningar 
De första sommarstugeägarna 
hade bara ett enda bohag som 
de måste flytta mellan Smestan 
och sommarboendet vid Borsten. 
Varje vår skulle man flytta ut 

med möblemang och allt och varje höst tillbaka 
till stadsboendet. På 40- och 50-talen anlitades ett 
par personer som hade tillgång till dåtidens större 
lastbilar. Det var alltid Erik Pettersson som var 
åkeriägare och som med sin familj bodde i en som-
marstuga. Den andra var min far John som lånade 
lastbilen av sin arbetsgivare.

Eftersom dåtidens lastbilar var öppna flakbilar, 
så kunde det vara extra jobbigt att flytta vid då-
ligt väder. Vid regn och rusk skulle ju flyttlassen 
täckas med den tidens tjocka pressenningar. Det 
var i regel tre-fyra stugägare som delade på en flytt-
transport, som kunde vara en salig blandning av 
cyklar, hushållsartiklar, "98-kubikare", finmöbler, 
cementblandare mm.

Så här höll man på och flyttade på 1940 - 1950- 
talen tills man fick det lite bättre ställt så man 
kunde ha råd med ett bohag i sommarstugan och 
ett hemma i stan.

Dans och umgänge var viktiga grejor!
På lördagskvällarna så var det dans, till levande 
musik på NOVs utedansbana som låg idylliskt över 
vattenspegeln på sina tomfat. Det började kl  20 och 
höll på till 24, beroende på vädrets makter. Vid en 
plankbänk i armbågshöjd, kunde man skjuta med 
pil och båge eller pilgevär och kasta pil.  På Tum-
melsta magasin, Flantsås loge och Navsunds loge 
var det också dans då och då. När vi som var yngre 
sommarfolk började att komma upp i mopedåldern, 
hände det att ett helt gäng mopedister, begav sig till 
Navesta hage, för en danskväll. 

I början av 1970-talet blev fritidsområdet elek-
trifierat. Somliga av sommarstugägarna drog in el 
med detsamma när den kom, medan andra vän-

tade ända in till mitten av 1980-talet, för det blev 
ju ganska kostsamt. I vår lilla stuga drogs elen in 
1984. När den kom kunde man se att folk mer eller 
mindre slutade umgås. De flesta hade skaffat sig en 
TV-apparat. 

När sommarvattenledningen anlades
Någon gång på våren 1973 anlitades Kalle Bergman 
från Ärla, att beräkna vad som skulle gå åt i kraft 
och kapacitet för att anlägga en sommarvattenled-
ning från sjön till vattenposter vid stugorna. Alla 
i sommarfolket drog sitt strå till stacken. Denna 
anläggning tycker vi än i dag är nog det bästa vi 
har gjort tillsammans, med tanke på nyttan av be-
vattning. Sjövatten är ju mjukt samt innehåller en 
del näringsämnen.

Tummelsta friluftsförening kom till i slutet av 
1940-talet. För det första muntliga avtalet fanns 
det ingen tidsbestämning, man fick bara bygga små 
stugor som vid anmodan kunde lastas och köras 
iväg på ett större lastbilsflak. Därmed byggdes de 
första fritidshusen i samma storlek som en större 
lekstuga. Sedan i mitten av 1940-talet skrevs det 
kontrakt med markägaren som löpte på ett år i 
taget, med en årshyra på 15 kronor. På 1950-talet 
skrevs de första 10-årskontrakten på tomterna. Det 
började på 50 kronor per år, sedan ökade det hela 
tiden. Sista årshyran var på 500 kronor. År 1982 
sålde ägaren Lennart Grevesmül fritidsområdets 78 
tomter till föreningen. Tummelsta fritidsförening 
ombildades då till en ekonomisk förening. År 2017 
upphörde även den ekonomiska föreningen för att 
istället bli en samfällighetsförening då varje tomt 
nu blivit avstyckad med egen lagfart efter ytstorlek.  

Håkan carLsson

Längtan efter den magiska, svenska sommaren

Vi drar till landet!

Cykeln var ett självklart färdmedel 
för att komma ut på äventyr under 
sommarmånaderna, vare sig det var 
på dans eller semesterutflykter. 
Här är systrarna Wall redo att ge 
sig iväg 1938. På nästa sida ser vi 
sommartugeområdet vid Djulösjön. 
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fira midsommar den 22 juni

Föreningen Lästringebygden
Kl 13-16, Folkets hus i Lästringe. Fantastiskt firande 
med ponnyridning för barnen, lotteri, porslinskross-
ning, pilkastning, lekar, dans och sång. Caféet 
serverar hembakat, glass, läsk.    
 
Runtuna Lids hbf 
Kl 13.30, majning av stången. 
Kl 14, Runtuna bygdegård, resning av stången. 
Dans och aktiviteter för barnen. Lottförsäljning. Går 
att betala m Swish. Bygdegården öppen för fika 
med dopp mm. Rullstolsramp o handikapptoalett.
    
Tuna hbf
kl 14, Hembygdsstugan Tuna by. Vi klär midsom-
marstången gemensamt och tömmer medhavd 
kaffekorg. Danslekar och dragspelsmusik.

Tunabergs hbf
Kl 14, festar vi på Hembygdsgården i Koppartorp.  
     
Tystberga hbf
kl 12, Familjefest vid Hembygdsstugan. Majning, 
tradtionellt firande med dans och lekar samt kaffe 
med hembakat.

fira nationaldagen den 6 juni

Ludgo-Spelviks hbf 
Kl 14-16, Föredrag och uppträdande i Ludgo Kyrka.

Nyköpings hbf mfl 
Traditionellt firande med utdelning av hantverks-
stipendium på Vallarna. Flera hembygdsföreningar 
i kommunen deltar. 

Råby Rönö hbf
Kl 10, Staviksbadet, Staviks fritidsområde. Medtag 
fika och sittplats. 

Stigtomta hbf 
Kl 10, Stigtomtagården. Traditionsenligt firande 
med högtidstal av Sören Jansson, körsång och kaf-
feservering. Avmarsch från kyrkan kl 9.30.

Sätterstabygdens hbf mfl
Kl 14, Tystberga bygdegårdspark. Sång, tal, tårtpa-
rad, Årets Tystbergabygdebo, tipspromenad, korv-
grillning, mm. Överskottet går till Victoriafonden. 

Välkommen till eVenemangen i nyköpings kommun

7 juni, Torpvandring, kl 18. Samling vid Sjösa skola. Tag med 
kaffekorg. Svärta hbf

9 juni, Gökotta med Berny Gustafsson, kl 6. Samling vid 
Stavsjö Wärdshus. Kila hbf

9 juni, Hemvändardag, kl 10.30-13.45, med invigning av 
SJ-emblem. Lunda hbf

10 juni, Trädgårdsdag, kl 11-14, Ludgo Bygdegård. Plant-
försäljning, föredrag, servering, loppis, rådgivning mm. 
Ludgo Spelviks hbf

14 juni, Jonslunds domarringar, kl 18, ICA Nära, Stigtomta. 
Cykeltur ca 5 km. Det går också bra att samåka i bil. 
Vi ser på platsen för Brunnstugan, vägen ner mot Alen. 
Därefter de gamla domarringarna vid Jonslund. Ta 
med fikakorgen. Stigtomta hbf

17 juni, Växtvandring och kaffeservering, kl 11-15, Musei-
gården Långmaren. Upplev naturen och hembakat 
bröd i mysig torpmiljö. Tystberga hbf

19 juni, Kulturvandring till Bogslöts skola, kl 18, Samling vid 
Buskhyttans skola och Svalbergsgården för samåk-
ning. Tunabergs hbf

23 juni, Frisluftsgudstjänst, kl 10.30, Svalbergsgården. Kaf-
feservering. Tunabergs hbf

24 juni, Kaffeservering, kl 10-15, Museigården Långmaren. 
Bälinge hbf

24 juni, Tiondeboden, kl 11-14, Skillra, Stigtomta f d Präst-
gård. Vi visar en av bygdens äldsta byggnader med 
lantbruksinventarier, ta gärna med fikakorgen och 
något att sitta på. Stigtomta hbf

27 juni, Öppet hus i Magasinet, kl 15-19, Horn. Isabella Ke 
berättar om kinesiska tecken. Kaffeservering, grillning, 
mm. Svärta hbf

27 juni, Öppet hus, kl 18.30, Hembygdslokalen på Tärnö-
vägen. Kom och träffa likasinnade och och titta på 
vad som finns i våra arkiv. Vrena-Husby Oppunda hbf

30 juni, Hormesta gård, kl 14, i Nykyrka. Samåkning från 
Stigtomta kyrka 13.30. Vi hör om gårdens historia och 
de underliggande torpen. Vandring till Vålsta grunder 
och runsten. Denna vandring är tyvärr svårgången. 
Stigtomta hbf

30 juni-1 juli, Med franska kort i skjortärmarna, kl 14, Som-
marteater i Koppartorp. Friluftsteater, entré 100:-  
Kaffeservering 40:- Tunabergs hbf

1 juli, Friluftsgudstjänst, kl 10, Hembygdsgården Löfåsen. 
Vi står som värd men Skälbykyrkan o Svenska Kyrkan 
håller andakten. Vårt stora partytält är uppställt som 
skydd för blåst, regn eller sol. Kaffeservering. Går att 
betala med Swish. Runtuna-Lids hbf

1 juli, Långmarendagen, kl 11-15, Museigråden Lång-
maren. Vår förening håller i caféet. Åk häst o vagn, 
guidad visning, tipspromenad. Sätterstabygdens hbf

4 juli, Öppet hus, kl 18.30, Hembygdslokalen på Tärnövä-
gen. Kom och träffa likasinnade och och titta på 
vad som finns i våra arkiv. Vrena-Husby Oppunda hbf

7 juli, Visafton, kl 17, Torpesta kvarn. Bygdens musikanter 
m fl spelar, sjunger, läser dikt mm. 10-årsjubileum. Ta 
med picknickkorg. Sätterstabygdens hbf

7-8 juli, Med franska kort i skjortärmarna, kl 14, Sommar-
teater i Koppartorp. Friluftsteater, entré 100:- Kaffe-
servering 40:- Tunabergs hbf

8 juli, Skärgårdsmarknad, kl 10-15, Stendörren. Bälinge hbf
11 juli, Öppet hus, kl 18.30, Hembygdslokalen på Tärnö-

vägen. Kom och träffa likasinnade och och titta på 
vad som finns i våra arkiv. Vrena-Husby Oppunda hbf

15 juli, Sommarcafé, kl 11-15, Museigården Långmaren. 
Robin Pettersson sjunger och spelar gitarr ute i träd-
gården. Sätterstabygdens hbf

21 juli, Jubileumsdag i Magasinet, kl 13-21, Horn. Familjefest 
med marknad. Svärta hbf

22 juli, Kaffeservering, kl 10-15, Museigården Långmaren. 
Tändkulemotorer. Bälinge hbf

22 juli, Tiondeboden, kl 11-14, Skillra, Stigtomta f d Präst-
gård. Vi visar en av bygdens äldsta byggnader med 
lantbruksinventarier, ta gärna med fikakorgen och 
något att sitta på. Stigtomta hbf

29 juli, Lomyra, Leksätter, Sjölund, kl 14, Sjölund, Stigtomta. 
Samåkning från Stigtomta kyrka kl 13.30. Gårdshisto-
riskt besök vid de tre gårdarna, torp och torpgrunder. 
Ta med fikakorgen och något att sitta på. Stigtomta 
hbf

2 aug, Musikcafé med allsång, kl 18.30, vid Kyrkskolan. 
Samarr med Kiladalens församling. Tuna hbf

4 aug, Kyrkogårdsvandring, kl 17, Kila kyrkogård. Kila hbf
12 aug, Hembygdsdag, kl 11-15,  Hembygdsgården Löf-

åsen. Öppet Hus, veteranfordon och -motorer. Lekar 
för barnen, underhållning mm Servering fika m dopp, 
varm korv m bröd, lottförsäljning. Parkeringsavgift 
30 kr/bil. Går att betala med Swish. Runtuna-Lids hbf

5 aug, Friluftsgudstjänst, kl 10, Skinnartorpsstugan. Vid 
otjänlig väderlek samlas vi i Bälinge kyrka. Bälinge hbf

5 aug, Kaffeservering, kl 11-15, Museigården Långmaren. 
Waldorfdockor. Bälinge hbf

8 aug, Lokal antikrunda, kl 16, Tystberga Hembygdsstuga. 
Få dina klenoder värderade. Tystberga hbf

9 aug, Cykeltur Salinge-Jordbro, kl 18, ICA Nära, Stigtomta. 
Cykeltur ca 15 km. Vi ser på grunderna från torpen 
Mossen, Grindstugan och Verkebäck m fl. Ta med 
fikakorgen och något att sitta på. Stigtomta hbf

15 aug, Kulturvandring vid Rökärr och Järpsätterstugan, kl 
18, Samling vid Buskhyttans skola och Svalbergsgår-
den för samåkning. Tunabergs hbf

19 aug, Hembygdens dag, kl 11, vid Kila Sockenstuga. Vi 
börjar i kyrkan kl 10. Visning av våra samlingar, kaf-
feservering, lotteri och andra aktiviteter. Kila hbf

19 aug, Kyrkogårdsvandring, Ludgo k:a. Ludgo-Spelviks hbf
19 aug, Hembygdsdag, kl 13, Koppartorp. Hantverksförsälj-

ning, kaffeservering mm Tunabergs hbf 
19 aug, Biodling och kaffeservering, kl 11-15, Museigården 

Långmaren. Lär om biodling och smaka på hemba-
kat till kaffet. Tystberga hbf

24 aug, Nyköpings Sportklubb 100 år, kl 14, Kulturarvsmuseet 
Slottsvakten. Pelle Thornberg berättar om NSK som 
startade för 100 år sedan. Inträde 80:- Nyköpings hbf

25 aug, Bergshammar-Mässan, kl 10-14, Bergshammars 
Bygdegård. Loppis, bildvisning, lekar, servering. 
Bergshammars hbf

25 aug, Kiladalens dag, kl 10-14, vid Kila Sockenstuga. Vis-
ning av vårt museum, kaffeservering. Kila hbf

25 aug, Cykeltur Kisäng Rosendal, kl 10, ICA Nära, 
Stigtomta. Cykeltur ca 10 km. Vi åker den gamla 
vägsträckningen genom skogen och avslutar vid 
Rosendals trädgård. Ta med fikakorgen och något 
att sitta på. Stigtomta hbf

26 aug, Tiondeboden, kl 11-14, Skillra, Stigtomta f d Präst-
gård. Vi visar en av bygdens äldsta byggnader med 
lantbruksinventarier, ta gärna med fikakorgen och 
något att sitta på. Stigtomta hbf

26 aug, Sommarcafé, kl 11-15, Museigården Långmaren. 
Fotograf Stefan Rosengren visar naturbilder. Sätter-
stabygdens hbf

29 aug, Öppet hus i Magasinet, kl 15-19, Horn. Göran Fors-
mark berättar om Albert Engström. Kaffeservering, 
grillning mm. Svärta hbf

3 sept, Sång och musikunderhållning, kl 18, Kilagården. 
Med Trio "Lapejo" Peter Waerme, Lars-Erik Åström och 
John Elb.  Kila hbf

16 sep, Kolarkojans dag med Göran Bjarnegård, kl 14, 
Verbykojan i Ålberga. Avfart från vägen mot Dam-
broängen. Glöm inte sittunderlag. Kila hbf

1 sept, Höstmarknad, kl 10-15, Hembygdsstugan. Brödbak, 
servering, försäljning, lotterier, auktion, grönsaker, 
frukt, svamp och bär mm. Tuna hbf

1 sept, Vrenadagen. Utställningar, information om Byg-
deband försäljning av fika och våfflor. Vrena-Husby 
Oppunda hbf

2 sept, Brödbak, kl 12-16, i Bagarstugan. Anmälan se för-
eningsinfo. Tuna hbf

2 sept, Veteranfordon och kaffeservering, kl 11-15, Musei-
gården Långmaren. Nostalgimöte med traktorer och 
kaffe med hembakat. Tystberga hbf

9 sept, Vandring vid Nynäs, kl 11. Medtag kaffekorg. 
Bälinge hbf

9 sept, Kulturarvsdagen, kl 14, Kulturarvsmuseet Slottsvak-
ten. Ann-Marie Westerlind berättar om lokaler och 
miljöer i Nyköping. Inträde 80:- Nyköpings hbf

11 sept, Kebons resa i Bergslagen på 1700-talet. Kl 18.30, 
Församlingshemmet. Föredrag av Gunnar Redelius. 
Medtag fika. Råby Rönö hbf

16 sept, Kyrkovandring, kl 7, Från Koppartorp till Tuna. 
Samling kl 6.30 vid Tuna kyrkparkering för samåkning 
till Koppartorp. Tuna och Tunabergs hbf

22 sept, Wedholms industri, kl 14, Kulturarvsmuseet Slotts-
vakten. Kurt och Dan Nilsson berättar om Wedholms 
industri. Inträde 80:- Nyköpings hbf

23 sept, Tiondeboden, kl 11-14, Skillra, Stigtomta f d Präst-
gård. Vi visar en av bygdens äldsta byggnader med 
lantbruksinventarier, ta gärna med fikakorgen och 
något att sitta på. Stigtomta hbf

Hängbroarna vid Stendörren. 
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SVERIGES FLYGSPANINGSMUSEUM
OCH HÄFTIGT UPPLEVELSECENTER 
MED UNIKA FLYGSIMULATORER!
ÖPPETTIDER 2018
Alla tisdagar kl 9-12
Onsdagar 20/6-8/8 kl 13-17
Alla söndagar kl 11-16
Grupper alla dagar enligt
överenskommelse.
www.f11museum.se

M
US

EU
M

STOCKHOLM SKAVSTA AIRPORT

AIR SCIENCE CENTER
STOCKHOLM SKAVSTA AIRPORT

M
US

EU
M

― naturen runt hörnet

Bli medlem 
― skriv själv ut kartor 

över alla etapper!

www.sormlandsleden.se

0155 355 64
kansliet@sormlandsleden.se 

arkeologi i sörmland

Föreningen är verksam i hela länet. Sommarens aktiviteter 
sker i samarbete med Länsstyrelsen. 

Hemsida: www.hembygd.se/arkeologi-i-sormland
Kontakt: Rickard Lagerbäck  070-483 57 11

Forntidsvandringar med arkeolog Agneta Scharp och Lucie 
Riad från Länsstyrelsen, visar och informerar om närliggande 
fornlämningar. Se hemsidan för vidare information. 

26 juni, kl 17-20, Nyköping
28 juni, kl 17-20, Flen 
1 juli, kl 14-17, Eskilstuna
4 juli, kl 17-20, Flen 
19 juli, kl 17-20, Eskilstuna 
25 juli, kl 14-17, Nyköping 

Sommarens 
specialutställningar

Axel Oxenstierna - 
Sveriges kanske störste ämbetsman 
26 juni-12 aug. Kunskapsturism Kafjärden, sid 5

Lokala profiler i Ludgo och Spelvik 
13-29 aug, sid 14

En svunnen epok, Tegelbruk i Stallarholmen 
30 juni-9 sept, sid 18 

fira nationaldagen den 6 juni

Kl 13, Jogersö. Sång och musik. 

fira midsommar den 22 juni

Kl 10, Midsommarstången kläs, Gamla Oxelösund. 

oxelösunds  hembygdsförening

hembygdsföreningarna i nyköpings kommun

Bergshammars hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/bergshammar
Kontakt: Barbro Isacsson 0155-22 41 75 

Bälinge hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/balinge-hembygdsforening
Kontakt: Sören Tylstedt  0155-26 05 69
Hitta hit: Skinnartorpstugan, ca 4 km från Bälinge kyrka 
Åk mot Studsvik ca 1 km. Vid evenemang finns det 
skyltar från korsningen vid Måstena. Tegelkällan ligger 
inte långt från avfarten från kustvägen (väg 219) mot 
Tystberga 

Kila hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/kila
Kontakt: Börje Eriksson 070-872 12 70, 
Hitta hit: Sockenstugan ligger vid Kila kyrka 

Ludgo-Spelviks hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/ludgo-spelvik
Kontakt: Laurie Chapman 070-660 79 10
Hitta hit: Vägskylt till bygdegården på väg 223 mellan 
Runtuna och Björnlunda
Utställning: Den 13-29 aug, kl 10-17, på Uvsta Café visas 
en utställning om profiler från Ludgo och Spelvik

Lunda hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/lunda
Kontakt: Rolf Hallström 070-741 08 40 
Hitta hit: Hembygdsstugan, från Jönåker, drygt 1 km mot 
Norrköping väg 800, gamla E4
Öppet: Varje tis i juli, Sommarcafé kl 13-16 

Lästringebygden, föreningen
Hemsida: www.lastringebygden.se
Kontakt: Angelica Klavbäck 073-542 45 93
Hitta hit: Folkets hus Lådan i Lästringe. Sofieborgsvägen 
10, 611 99 Tystberga

Nyköpings hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/nykoping
Kontakt: Eva Andersson 073-828 64 67
Hitta hit: Kulturarvsmuseet Stadsvakten, V Kvarngatan 54 
Öppet: 1-31 juli tis-sön, kl 12-16, aug -juni lör-sön, kl 12-16

Runtuna-Lids hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/runtuna-lids-hembygdsfo-
rening
Kontakt: Leif Fredriksson 070-680 65 76
Hitta hit: Grenadiärstorpet Löfåsen vid Runtuna bygde-
gård i Runtuna, skyltat från väg 223

Långmarens museigård se sid 19

Råby Rönö hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/raby-rono
Kontakt: Kurt Nordström 070-573 40 23
Hitta hit: Råby Rönö församlingshem

Stigtomta hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/stigtomtaorten
Kontakt: Eva Sandström 0155-26 91 51 
Hitta hit: Hembygdsgården Klockarbol vid Stigtomta 
kyrka 

Svärta hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/svarta
Kontakt: Kerstin Jonasson 070-718 53 84
Hitta hit: Adress till Magasinet är Övergården, Horn.  
Högkärr ligger vid väg 219 mellan Sjösa och Ånga

Sätterstabygdens hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/satterstabygden
Kontakt: Ann Axelsson 070-857 02 23

Tuna hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/sodermanland-tuna
Kontakt: Eva Blomgren 073-755 72 97 eller 070-317 34 70 
Hitta hit: Tunaby vid korsningen mellan gamla riksettan 
och Nävekvarnsvägen söder om Enstaberga

Tunabergs hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/tunaberg
Kontakt: Roger Karlsson 0155-511 73
Hitta hit: Hembygdsgården Koppartorp ligger vid Tuna-
bergs kyrka
Öppet: Sommarcafé 3 juli –13 aug, kl 12 -17
Musikcafé ons kl 19, 27 juni-8 aug. Program se hemsidan 
Gruvmuseum  ons, lör, sön den 4 juli – 12 aug, kl 12–17. Pris 
50:- vuxen, 0-15 år fritt inträde 

Tunabergs hbf, Svalbergssektionen
Hemsida: www.hembygd.se/tunaberg
Kontakt: Birgitta Eriksson 070-573 47 78
Hitta hit: Svalbergsgården ligger i Nävekvarn.
Öppet: Sommarcafé 6 juli-5 aug, kl 12-17, guidade vis-
ningar av Bruksmuséet

Tystberga hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/tystberga
Kontakt: Göran Dahlberg 070-581 74 11
Hitta hit: Vid vägen söderut mot Björksund ca 1 km från 
samhället

Vrena-Husby Oppunda hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/vrena
Kontakt: Göran Malm 070-585 01 51
Hitta hit: Tärnövägen 8, 611 73 Vrena. Ingång framsidan 

12 juni, Lotsutställning med kulturarvsvandring, kl 12, Gamla 
Oxelösund. Utställning, guidad vandring, Samling vid 
Mästerlotsen. 

10 juli, Lotsutställning med kulturarvsvandring, kl 12. Utställ-
ning, guidad vandring. Samling vid Mästerlotsen.

14 aug, Lotsutställning med kulturarvsvandring, kl 12. Ut-
ställning, guidad vandring. Samling vid Mästerlotsen.

25 aug, Hembygdstorpet Öster Femöre, kl 10, Femöre. 
Öppet torp på Femöredagen. 

Oxelösunds hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/oxelosund
Kontakt: Christer Marklund 070-526 47 78

 
www.sv.se/sormland 

Facebook: sv sörmland 
 

010-199 23 30, sormland@sv.se 

Stort utbud av kurser 

 Data, Språk 

Släktforskning 

Hantverk, m.m. 

 

För fullständigt studieprogram, besök: 

Familjedagar  
8 juli, kl 14-20, Eskilstuna 
15 juli, kl 14-17, Flen 
22 juli, kl 14-17, Nyköping 
7 sept, kl 17-20, Eskilstuna 
8 sept, kl 14-17, Nyköping 
9 sept, kl 14-17, Flen
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fira nationaldagen den 6 juni

Fogdöns hbf
Kl 17, Fogdö kyrka. Högtidstal. Musikprogram med 
sångerskan Irene George. Avgångselever 2003 
Fogdö skola medverkar. 

Mälsåkers framtid
Firande på slottet

fira midsommar den 22 juni

Härads hbf
Kl 10 kläs stången vid grönområdet mellan Sjö-
borgsvägen och Vretvägen.
Kl 14 ,vi reser stången och därefter vidtar dansen till 
musik. Ta med fikakorg. 

Länna hbf
Kl 15, midsommarfirande med dans och musik runt 
stången. Tipspromenad från 14.30. Medtag gärna 
kaffekorg. 
  
Mariefreds hbf
Firande på Midsommarängen
  
Mälsåkers framtid 
Firande på Mälsåkers slott. 

Välkommen till eVenemangen i strängnäs kommun

9 juni, Vernissage och Medlemsdag 5 fotografer, 1 skulp-
tör, 1 glaskonstnär, Mälsåkers slott. Mälsåkers framtid

17 juni, Konsert med Magnus Holmander, kl 17, Mälsåkers 
slott. Mälsåkers framtid

29 juni, Mys och rys - För barn och vuxna, kl 14, Mälsåkers 
slott. Läs mer under föreningen. Mälsåkers framtid

30 juni, Bygdevandring vid Bergshammar, kl 12. Samling 
vid golfbanan. Guider: Gunnar Widaeus och David 
Damell. Medtag kaffekorg. Fogdöns hbf

30 juni, En epok som gått ur tiden; Tegelbruken i Stal-
larholmen, kl 15, Hembygdsgården. Invigning av 
utställningen. Stallarholmens hbf

4 juli, Husbytorpet öppet, kl 16-19. Fogdöns hbf
6 juli, Mys och rys - För barn och vuxna, kl 14, Mälsåkers 

slott. Läs mer under föreningen. Mälsåkers framtid 
13 juli, Mys och rys - För barn och vuxna, kl 14, Mälsåkers 

slott. Läs mer under föreningen. Mälsåkers framtid
11 juli, Husbytorpet, öppet kl 16-19. Fogdöns hbf
11 juli, Musikkväll med Ellinore Eriksson, kl 19, Callanderska 

trädgården (vid regn församlingshem.) Populära El-
linore Eriksson återkommer och tolkar svenska visar-
tister. Mariefreds hbf

15 juli, Musikcafé, kl 16, Husbytorpet. Kaffeservering med 
hembakat bröd. Fogdöns hbf

15 juli, Konsert med Jerry Adbo, kl 18, Mälsåkers slott. 
Jerry Adbo, accordeon tillsammans med Magnus 
Bergman, piano bjuder på argentinska tongångar. 
Mälsåkers framtid

18 juli, Husbytorpet öppet, kl 16-19. Fogdöns hbf
20 juli, Mys och rys - För barn och vuxna, kl 14, Mälsåkers 

slott. Läs mer under föreningen. Mälsåkers framtid
22 juli, Bellmansdagen, kl 14, Hjorthagen i Mariefred. Baro-

koko underhåller som Bellman och Ulla Winblad. Hans 
Wilhelm och Birgitta Elisabeth Löfgren. Mariefreds hbf

25 juli, Husbytorpet öppet, kl 16-19. Fogdöns hbf

27 juli, Mys och rys - För barn och vuxna, kl 14, Mälsåkers 
slott. Läs mer under föreningen. Mälsåkers framtid

28 juli, Hembygdsdag, Hembygdsgården, Stallarholmens 
hbf

3 aug, Mys och rys - För barn och vuxna, kl 14, Mälsåkers 
slott. Läs mer under föreningen. Mälsåkers framtid

5 aug, Fogdön runt med buss och guide. Start i Strängnäs 
vid Västerviken kl 15, påstigning även vid Vansö kyrka 
ca 15 min senare. Restid ca 3 tim inkl kaffepaus. Pris 
180 kr/ pers. Kontakt: Christina Svangren 070-555 18 16. 
Fogdöns hbf

6-12 aug Kulturdagar på Fogdön. Program se hemsida, 
Facebook och lokalpress. Fogdöns hbf

8 aug, Musikkväll, Kl 18.30, Callanderska gården. Allsångs-
kväll med Lelle Roos och GripSound. Kaffeservering. 
Mariefreds hbf

10 aug, Mys och rys - För barn och vuxna, kl 14, Mälsåkers 
slott. Läs mer under föreningen. Mälsåkers framtid

11 aug, Hemvändardagen, kl 13, Sockenstugan. Kom och 
träffa gamla och nya Lännabor. Länna hbf

1 sept, Konsert - Strängnäs Orkesterförening, kl 16, Mäls-
åkers slott. Mälsåkers framtid

8 sept, Kulturarvsdagen, kl 10–16, Mariefreds hbf
15 sept, Trädgårdsgruppens skördefest, kl 11–15, Callan-

derska gården. Vi avslutar sommaren med öppen 
trädgård, fika och trevlig gemenskap. Kl 11, tar Chris-
tina Idh med oss på en stadsvandring. Mariefreds hbf

Artisten Einar Högberg hade troligen en förkänsla 
av att allting med tiden skulle utplånas och falla 
i glömska när han ställde upp sitt staffli på Råd-
hustorget i Torshälla och målade av det gamla 
Godtemplarhuset och Folkets hus. Min farfar var 
medlem i Templet Thor som hade sitt tillhåll i Fol-
kets hus. Han berättade att grannsämjan inte var 
så god, så Godtemplarna rev sitt gamla hus och 
drog iväg långt söderut och byggde ett nytt hus 
vid Lilla gatan.

Ett Folkets hus med många roller
Folkets hus var byggt år 1900 ansågs som ett stort 
hus ty det innehöll en A, en B och en C-sal. I A-
salen förekom tillställningar som föredrag, politiska 
diskussioner, teaterföreställningar, filmvisning och 
naturligtvis dans om lördagarna. I B-salen fanns 
expedition för Sjukkassan ”Hjälp i nöden” och 
Templet Thors bibliotek, vilket ansågs förnämligt. 
Bokutlåningen var storartad. Det fanns många 
som lånat hem och läst alla böcker fast böckernas 
antal var över tusentalet. Särskilt en tös från Ärna 
var begiven på att studera. På somrarna kom hon 
på cykel med massor av böcker travade på paket-
hållaren och vintertid med sparkstötting och med 
lika många böcker pålastade.  En gång förekom 
ett samtal mellan biblioteksföreståndaren och en 
lånekund.

- Den där flickan är för märkvärdig, sa förestån-
daren. Jag tror inte det finns tio böcker kvar som 
hon inte läst. Vi måste nog snart skaffa fler. 

Rödkindad och ivrig kom flickan in och började 
leta efter något läsvärt men det tycktes som om det 
inte fanns någon bok som hon inte redan läst.

– Nej nu tror jag att det är dags att fröken Reimers 
flyttar över sina studier till Uppsala, sa förestånda-
ren. De enda böcker jag vet fröken inte tagit del 
av är Strindbergs Giftas och Dumas Kameliadamen, 
men dessa böcker vill jag inte rekommendera för 
en så ung läsarinna. 
– Nä, jag kanske inte är vuxen för sådan litteratur, 
sa flickan och rynkade på näsan. Flickan som hette 
Alva blev småningom gift och fick byta namn till 
Myrdal

Kultur och kaffe
På den nedre botten fanns Folketshuscaféet. Det 
förestods under årens lopp av många innehavare. 
De mest kända var nog Klara och Gusten Lars-
son samt Anna Tengvall gift med Ludde Tengvall. 
Tengvalls bodde i våningen över caféet och där blev 
deras dotter Ingrid född. Ingrid blev småningom 
gift Ludvigsson och den första riksdagskvinna 
staden haft. 

Tip-Top biografen hade föreställningar söndagar 
och onsdagar. Förnämliga teatersällskap kom då 
och då med sina gästspel. Skånska Lasse och Olle 
i Skratthult från Munkfors kom och roade oss. För 
att inte tala om när Siljansnäs-Anders lyfte Åkare 
Erikssons häst eller tolv fullvuxna Torshällagubbar.

Sedan kom påståenden att Folkets hus var angri-
pet av husbock och att risk fanns för ras när som 
helst. Och så hände det som hänt så många gånger 
senare hos oss härhemma. Folkets hus blev jämnat 
med marken utan att någon husbock kunde upp-
täckas. Kärnfriskt var timret. Precis som det var i 
Liljans krog då den gick sitt öde tillmötes.

bJörn Maxe

Många delade på 

Storgatan i Torshälla 1940. 

Folkets hus

Midsommardans på Hembygdsgården i Gryt. 



18 19www.hembygd.se/sodermanland www.hembygd.se/sodermanland

fira nationaldagen den 6 juni

Trosa hbf
Kl 17, avmarsch från torget mot Garvaregården. 

Vagnhärads hbf
Kl 13-15, Trostorp. Servering, fanborg, national-
dagstal av Josefin Betschart och underhållning av 
Darwins och Capella Vitalis. 

Västerljungs hbf
Kl 8 hissas flaggan på Föreningsgården Folkvik. Un-
derhållning och sillfrukost. Utdelning av utmärkelser.

fira midsommar den 21-22 juni

Västra Vingåkers hbf
21 juni, kl 17, stångklädning, Viala hembygdsgård. 

Ta med liljekonvaljblad! Varm korv serveras. 
22 juni, kl 14-17, Midsommarfest! Kl 15 stångresning, 

kl 15.15 dans kring stången. Kaffeservering, 
lotterier, fiskdamm, bollkastning, pilkastning, 
chokladhjul, kiosk.   

fira midsommar den 21-22 juni

Trosa hbf
21 juni, kl 18. Vi klär midsommarstången på Garva-
regården. 
22 juni, kl 15, dans kring stången. Åsa Jacobsson är 
lekledare.

Vagnhärads hbf 
21 juni, kl 16, midsommarstången kläs med blom-
mor och björklöv på Trostorp. 
22 juni, midsommarfirande, kl 11. Servering, korv-, 
karamell- och lotteristånd, fiskedamm mm. Avslut-
ning kl 15. 

hembygdsföreningarna i trosa kommun

hembygdsföreningarna i Vingåkers kommun

Välkommen till eVenemangen i Vingåkers kommun

Välkommen till eVenemangen i trosa kommun

hembygdsföreningarna i strängnäs kommun

Västra Vingåkers hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/vastra-vingaker
Kontakt: Lars Ohlsson 070-376 21 38, rörande museet 
Göran Warnander 070-547 59 26
Hitta hit: Viala hembygdsgård utmed väg 52, Katrine-
holm-Vingåker, ca 5 km från Vingåker. 
Museet är en röd och en vit magasinsbyggnad på Stor-
gatan mitt emot Västra Vingåkers kyrka. 
Arkivet, Skolgatan 13, med ingång från Erik Dahlbergs-
vägen, söder om järnvägsbron. 
Öppet: Arkivet vid Takåsen varje tis kl 17.30-19.30. 

Högsjö kulturmiljöförening
Hemsida: www.hembygd.se/hogsjo
Kontakt: Lennart Strömberg  070-679 52 73
Hitta hit: Museet, Pampetorpsallén 2, Högsjö, sk Vita 
skolan. Här visas bygdens textilhistoria på ett skiftande 
sätt. Många maskiner är fortfarande funktionsdugliga. 
Inrymmer även ett fotoarkiv.
Öppet: Museivisning 30 juni-28 juli, lörd kl 12-13

Österåkers hembygdsförening
Hemsida: www.enebyhouse.se/hbf
Kontakt: Göran Olsson  070-939 03 19

10 juni, Museet i magasinen, kl 14-16. Västra Vingåkers hbf
10 juni, Spelmansstämma, kl 13, Viala hembygdsgård. Arr: 

Vingåkers Spelmansstämma. Västra Vingåkers hbf
10 juni, Friluftsgudstjänst Tallsätter, kl 11. Medtag stol och 

fika. Skolan öppen. Österåkers hbf
16 juni, Sommarquiz, kl 19, Viala Hembygdsgård. Fråge-

tävling, servering. Västra Vingåkers hbf
30 juni, Museivisning, kl 13-16, Högsjö Kulturmiljöförening
30 juni, Guidad tur i järnbruksmiljö, kl 14. Samling vid mu-

seet. Högsjö Kulturmiljöförening
30 juni, Café, loppis, bildutställning, kl 13-16, Kvarnängspar-

ken, Skolgatan 20. Högsjö Kulturmiljöförening
7 juli, Museivisning, kl 13-16, Högsjö Kulturmiljöförening
7 juli, Öppet Hus, kl 10-16, Hembygdsgården. Botanisera 

bland våra ca. 3 000 foton, se vår permanenta utställ-
ning "Gamla ting", kaffe, lotteri. Österåkers hbf

8 juli, Museet i magasinen, kl 14-16. Västra Vingåkers hbf
14 juli, Museivisning, kl 13-16, Högsjö Kulturmiljöförening
14 juli, Guidad tur i järnbruksmiljö, kl 14. Samling vid museet. 

Högsjö Kulturmiljöförening
14 juli, Café, loppis, bildutställning, kl 13-16, Kvarnängspar-

ken, Skolgatan 20. Högsjö Kulturmiljöförening
14 juli, Sommarquiz, kl 19, Viala hembygdsgård. Frågetäv-

ling, servering. Västra Vingåkers hbf
15 juli, Museet i magasinen, kl 14-16. Västra Vingåkers hbf
21 juli, Museivisning, kl 13-16, Högsjö Kulturmiljöförening
22 juli, Museet i magasinen, kl 14-16. Västra Vingåkers hbf
25 juli, Trubadurafton med Ronny Sjödin Igelfors, kl 19. 

Kulturkväll på Hembygdsgården. Kaffeservering, 
utdelning av priser från tipspromenaden från Träd-
gårdsdagen. Kaffe och lotteri. Österåkers hbf

28 juli, Museivisning, kl 13-16, Högsjö Kulturmiljöförening

Aradis- Trosabygdens forn- och medeltidsförening
Hemsida: www.hembygd.se/aradis
Kontakt: Inger Lindgren 070-238 31 35

Trosa hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/trosa-hembygdsforening
Kontakt: Lena Norsander 072-368 15 31
Hitta hit: Garvaregården, Västra Långgatan 40.

Vagnhärads hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/vagnharad
Kontakt: Anita Gustavsson 0156-108 96
Hitta hit: Trostorp ligger med avfart från väg 218 mellan 
Vagnhärad och Trosa. 
Öppet: Sön 8 juli-26 aug, servering kl 11–15. 

Västerljungs hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/vasterljung
Kontakt: Astrid Gustavsson 076-135 62 62
Htta hit: Till föreningsgården Folkvik åker ni väg 219. Ta 
av mot Källvik, efter 13 km är du framme.

Långmaren 
En museigård som hör till Nynäs slott. 
Öppet hus och visningar kl 11-15 varje söndag, den 17 
juni-2 sept. 
   Kaffeserveringen på söndagarna sköts av hembygds-
föreningar i trakten. Se även sidorna 14-15. Skylt finns 
vid väg 219. Läs mer på www.nynasslott.se under fliken 
"Långmaren".

13 juni, Allsång med Darwins, kl 19, Trostorp. Servering i 
pausen. Vagnhärads hbf

1 juli, Aradisdagen, kl 11-15, Trostorp. Guidning på gravfäl-
tet, föredrag, lekar för barn med bla bågskytte. Kom 
och pröva på förhistoriska hantverk. Möt getter och 
ponnys. Gott fika. Aradis och Vagnhärads hbf

14-15 juli, Hantverksdagar, kl 11-15, Trostorp. H. F. Hedeby 
Vävstuga, Gun Bäck, Ulla Hallberg, Kerstin Nordin 
mfl visar sina alster. Meta gör mackor, kakor och en 
massa gott till kaffet. Vagnhärads hbf

22 juli, Spelmansstämma, kl 11, Trostorp. Servering. Spel-
männen startar kl 13. Vagnhärads hbf

25 juli, Allsångskväll, kl 19, Föreningsgården. Entré 60 kr, 
kaffe ingår, barn under 12 år gratis. Lotterier. Väster-
ljungs hbf

Aspö-Tosterö hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/aspo-tostero
Kontakt: Björn Ekholm 070-226 58 88

Fogdöns hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/fogdon
Kontakt: Lilian Granbeck 070-254 75 48
Hitta hit: Avfart E20, 55:an Strängnäs/Lunda mot Upp-
sala. Sedan avfart mot Vansö, Fogdö

Härads hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/harads
Kontakt:  Laine Ramhqvist 070-952 74 85

Länna hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/lanna
Kontakt: Axel Brattberg 070-585 35 27

Mariefreds hembygdsförening     
Hemsida: www.hembygd.se/mariefred
Kontakt: Birgitta Wyatt 0159-214 34
Hitta hit: Callanderska gården, Klostergatan 5
Öppet: museum och café tors-sön den 28 juni-12 aug  
kl 12.30-16.30 

Mälsåkers Framtid, föreningen
Hemsida: www.malsaker.nu
Kontakt: Peter Ullberg 070-74 87 64
Hitta hit: Två mil norr om Mariefred. Åk mot Stallarholmen, 
ta höger mot Ytterselö och följ skyltar
Öppet: 27 juni–12 aug ons–sön, kl 11–16, 13 aug–2 sept lör 
– sön, kl 11–16. Entré 100 kr /vuxen, gratis för medlemmar
Mys och rys - för barn och vuxna. Följ med på en tur genom 
slottet och lär om barnens liv här. Ta med ficklampan och 
våga steget in i slottets urgamla källarvalv. Ca 90 min. Entré 
40 kr /barn, 70 kr /vuxen

Stallarholmens hembygdsförening
Hemsida: www.hembygdstallarholmen.com
Kontakt: Margareta Borg 070-854 86 18
Hitta hit: Hembygdsgården ligger intill Toresunds kyrka 
Öppet: Utställningen "Tegelbruken i Stallarholmen" har 
öppet i hembygdsgården 30 juni- 9 sept. Juli tors-sön 
kl 11-16, aug lör-sön kl 11-16

Strängnäs Gille
Hemsida: www.hembygd.se/strangnas/
Kontakt: Göran Svärd 073-156 12 05

Åkers hembygdsförening
Hemsida: www.akershembygd.se
Kontakt: Pelle Johansson 070-343 49 67
Hitta hit: Kör i Bruksallén, Åkers styckebruk. Arkivet är på 
masugnen. Fortsätt ytterligare 150 m för museet

28 juli, Guidad tur i järnbruksmiljö, kl 14, Samling vid museet. 
Högsjö Kulturmiljöförening

28 juli, Café, loppis, bildutställning, kl 13-16, Kvarnängspar-
ken, Skolgatan 20. Högsjö Kulturmiljöförening

4 aug, Vialadagen-Hemvändardag, kl 11-15, Viala hem-
bygdsgård. Från kl 12 servering av korngryn och fläsk. 
Kiosk, lotteri, hantverkare. Släktforskning och tipspro-
menad. Västra Vingåkers hbf

4 aug, Sockendagen, kl 10-14, på planen utanför idrotts-
hallen. Kaffeservering. Österåkers hbf

12 aug, Museet i magasinen, kl 14-16, Västra Vingåkers 
hbf    

12 aug, Haväng sjunger visor av Lundell, Taube och 
Cornelis, Kl.14, Viala hembygdsgård. Underhållning, 
kaffeservering, lotteri. Västra Vingåkers hbf

18 aug, Museivisning på HögsjöDagen, kl 12-13, Högsjö 
Kulturmiljöförening

19 aug, Remmalag, kl 8, Start vid Klockstapeln. Med två 
ekipage reser vi ut i Österåker målet är okänt. Anmä-
lan till familjen Olsson 070-939 03 19. Österåkers hbf 

5 aug, Båtutflykt, kl 10, vid Källviksbrygga. Medtag kaf-
fekorg. Vid otjänlig väderlek gör vi en utflykt på 
landbacken. Föranmälan till Astrid Gustavsson, se 
föreningsinfo. Västerljungs hbf

12 aug, Aradisdagen på Långmaren, kl 11-15. Gammal fin 
gård, servering av kaffe och hembakat. Guidning på 
gravfältet. Aradis

15 aug, Allsång med Darwins, kl 19, Trostorp. Servering i 
pausen. Vagnhärads hbf

25 aug, Skörde- och höstmarknad, kl 11–14,  i och vid 
Sockenstugan i Västerljung. VÄsterljungs hbf

5 sept, Berättarkväll i pergolan, kl 19, Garvaregården. 
Trosa hbf

16 sept, Höstvandring kring Mättinge under ledning av Klas 
Erlandsson och Hasse Olsson. Västerljungs hbf

Dymlingen
Prenumerera på 
Södermanlands 
hembygdsförbunds 
medlemstidning för 
150 kronor per år. 
  
Vi blandar historia 
med nutid, informa-
tion med inspiration 
och landar i brev-
lådan fyra gånger 
per år. 

Bg 619-1928
Swish 123 483 72 33 

”Min morfar och jag”
”På mitt sätt sett”
Återkommande 
anledningar 
att prenumerera!

se sid 2
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Fika på en hembygdsgård i sommar!

Avsändare: Linderoths tryckeri
                     Box 144, 643 22 Vingåker

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med 
nya adressen på baksidan

B
PORTO 
BETALT

Returadress; Södermanlands hembygdsförbund
                      Tolagsgatan 6, 611 31 Nyköping

Barva hembygdsgård
Lör 26 maj–25 aug, kl 11-15, se sid 5

Bergströmska gården, Torshälla 
Tors i juni, kl 13-16. 2 -28 juli, tis, tors och lör kl 13-16, 
se sid 5

Callanderska gården, Mariefred 
29 juni–13 aug, tors–sön, kl 12.30–16.30, se sid 13-14

Café Lunden, Björnlunda Hembygdsgård
Sön i juli, kl 13-17. Konstutställningar, se sid 7

Hembygdsstugan i Hällbybrunn 
25 juni-27 aug, kl 13.30-15.30, se sid 5

Husbytorpet, Fogdö 
Ons i juli, kl 16-19, se sid 17

Kafé Fridhem vid Jäders kyrka
26 juni - 12 aug, tis, tors samt lör el sön, kl 10-15, se sid 5

Koppartorp, Tunaberg 
Sommarcafé den 27 juni-8 aug kl 12-17 
Musikcafé ons  3 juli–13 aug kl 19, se sid 15

Lilla Rosenberg utanför Jönåker 
Tis i juli kl 13-16, Lunda hbf, se sid 15

Långmaren 
Sön 17 juni- 2 sept kl 11-15, se sid 12-13 &18

Mellösa Hembygdsgård
30 juni-18 aug, lör-sön, kl 13-17 se sid 5-6

Svalbergsgården i Nävekvarn 
6 juli-5 aug kl 12-17, se sid 12 

Trostorp, Vagnhärad 
8 juli-26 aug, sön kl 11–15, se sid 19.

Uvsta café i Ludgo-Spelvik
13-29 aug, kl 10-17, utställning om lokala profiler, se 
sid 12 


