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 Vad har hänt? 

Hölö Mörkö Hembygdsförening har flyttat till nya lokaler i Österby. Villan, som vi hyr av Trafikverket, skapar helt 

nya förutsättningar för Hembygdsföreningen att bedriva sin verksamhet. 

Hyran löper från första juli i år och omfattar förutom villan med hel källare under, tillgång till ett garage som ska bli 

utställningslokal. I villan finns ett välutrustat kök samt tre rum och en stor glasveranda. Ett av rummen har gjorts 

till data- och arkivrum med tre arbetsplatser där digitaliseringsarbetet kan bedrivas effektivt. Det stora rummet med 

braskamin ska användas för bildvisning och grupp-aktiviteter. Det tredje rummet blir troligen bibliotek men kom-

mer även att användas för mindre utställningar. 

Hembygdsföreningen har kommit ganska långt med flytten. Det viktigaste har flyttats men vi har fortfarande en del 

kvar i Kyrkskolan. Där betalar vi hyra till kommunen fram till sista december, men hoppas att vi kan vara helt ut-

flyttade tidigare. 

Verksamheten i de nya lokalerna har börjat med en träff för våra nya grannar i Österby och två husvisningar för 

medlemmar och andra intresserade. Träffarna var välbesökta och vi ska nu starta regelbundet öppethållande samt få 

igång ett antal aktiviteter. På vår hemsida och på annan plats i detta blad finns öppethållandetider och ett första 

utkast till aktiviteter. 

Förutom dessa aktiviteter ska vi fortsätta rensa i trädgården, bygga en handikapramp upp till entrén och undersöka 

möjligheten att skapa en vandringstig genom skogen till Nackunga. I källaren ska ett aktivitetsrum för barn färdig-

ställas och om intresse finns göra ett före detta garage till vävstuga. En informationstavla ska sättas upp vid Öster-

byvägen och parkeringsmöjligheterna förbättras. 

Sist men inte minst vill vi få nya idéer från våra medlemmar och inbjuder härmed alla att ringa, maila eller direkt 

framföra sina tankar vid våra numera öppna styrelsemöten eller när vi har öppethållande. Det viktigaste är att vi har 

roligt och att vi tillsammans får möjlighet att utveckla sådant som intresserar oss. 

            Lars Warg 

 

 

      

Bild från medlemsinbjudan i juli 
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Du vet väl att du kan hyra en Hölö– och Mörködräkt. Kostnad 500 kr/dräkt/dygn 
(tillkommer 1000 kr i deposition som återfås när plagget återlämnas). 

Den första är Österby/Vreta cirkeln 

Målet med den cirkeln är att så småningom leda till 
ett skrivet häfte om Österby/Vreta. Den första 
träffen blir onsdagen den 20 september kl. 
18.30 i vår nya föreningslokal i Österby. På den 
första träffen ska vi bestämma vilken dag och tider 
som passar alla att ha en studiecirkel. Vi ska också 
lägga upp ett program på hur vi ska arbeta. 

Den andra är en Matcirkel  

I våra nya fina lokaler i Österby finns ett nytt fint 

kök, där vi kan baka och laga mycket god mat. Den 

första träffen blir torsdagen den 5 oktober 

kl.10.00. På den första träffen går vi igenom vad för 

sorts mat vi ska laga och om vi ska bjuda in gäster 

till middagarna. 

Hölöcirkeln fortsätter 
 
Vi träffas första gången onsdagen den 20 sep-
tember kl.13.00.  Vid första träffen tar vi en liten 
promenad i Österby. Fika gör vi i vår förenings-
gård i Österby. 
Nu har vi fått vårt arkiv samlat i Österby som gör 

att det blir lättare att bedriva cirklar mm. 

Mörköcirkeln 
  
fortsätter med sina utflykter sista måndagen i sep-
tember, oktober, november kl 13. Första utflyktsmål 
den 25/9 är Källstugan på södra Mörkö, de övriga 
gångerna ännu inte fastlagda men kommer att stå i 
vår kalender på hemsidan. 

 Fotobok 
Föreviga alla dina fina bilder och minnen i en  
fotobok.  
Du kan enkelt skapa en underbar fotobok med både 
bilder och text. 
Vi möts i en fotobokcirkel 3 onsdagar,  
11, 18 och 25 oktober.  
Varje tillfälle klockan 13.00-15.00 
Kan du inte komma varje gång är du välkommen 
ändå. 
Plats: Hembygdsgården i Österby. 
  
Ta gärna med din egen dator. 

Släktforskning 
 

Vi ger en introduktion om hur man forskar i och 
dokumenterar sin släkt. I våra databaser kan du 
prova på att forska. Har du redan samlat på dig 
personuppgifter och har dina rötter i Hölö eller 
Mörkö, vill du kanske bredda ditt forskande och 
söka i vårt bild- och dokumentarkiv. Det du vet 
och hittar om Hölö- och Mörköbor tar vi gärna 
emot i föreningen.   

 

Utställning 
 
De medlemmar som är intresserade av att hjälpa till 

med utställningsverksamheten kan ta kontakt med 

Rasmus Eriksson eller Lars Warg. Det första vi ska 

göra är att ställa iordning garaget (städa, måla mm) 

för att sedan bestämma vad vi ska ställa ut – perma-

nent eller tillfälligt. 

Nu kommer hösten och med den startar vi upp våra cirklar.  
Vi kommer att starta två nya cirklar.                                                                                        



Hölö-Mörkö Hembygdsförening 

www.holomorkohbf.se                                                                     4 

UTSTÄLLNINGAR 
I Södertälje Stadshus - Folkskolan 175 år 

I år är det 175 år sedan folkskolan infördes i 

Sverige.  Målet var att göra en enhetlig 
grundutbildning av hög kvalitet för alla barn 
oavsett bakgrund. Flera organisationer, bl. a 
Sveriges Hembygdsförbund, har uppmärk-
sammat detta genom ett samarbete kring 
vandringsutställningen ”En sagolik skola – 
Folkskolan 175 år”. Med denna som inspirat-
ionskälla lockades många hembygdsförening-
ar att ställa ut egna skolföremål från svunna 
tider. 
Tillsammans med kommunens övriga hem-
bygdföreningar och Södertälje kulturhisto-
riska förening sammanställde vår förening 
material till jubileumsutställningen i Söder-
tälje Stadshus. Vid invigningen den 8 juni 
höll kommunalråd Elof Hansjons ett engage-
rat anförande.  Ordföranden i Kulturhisto-
riska föreningen, Pia Lillieborg, presenterade 
idén bakom initiativet. Det som vår förening 
bidrog med var bl. a tramporgeln som om-
sorgsfullt renoverats och stämts för ändamå-
let, samt övrig ”rekvisita” som passar in på 
en gammal skolsal - något det fanns gott om i 
Kyrkskolan. Utställningen pågick mellan  
8 juni – 8 september.      WN 

 
På Oaxen, i bygdegården ”Gillet” – om hur 
Mörködräkten tillverkades 
 
Med anledning av 200 års jubileet av Flo-
rence Bondes födelse blev Hölö Mörkö hem-
bygdsförening delaktig i några arrangemang 
man anordnade på Oaxen i samband med ju-
biléet. Främst gällde det att skanna och skriva 
ut bilder ur flera album tagna på 1930-talet 
och framåt. Fotografen var Verner Lennholm, 
då boende på Oaxen. En av hans fotopärmar 
visar hur Mörködräkten tillverkades på 
Oaxen vid den tiden. Bilderna blev en utställ-
ning inne på Gillet som kunde ses under hel-
gerna i juli och augusti när caféet var öppet. 
       WN 

Öppettider i Hembygdsgården i Österby: 

jämna veckor tisdagar och söndagar från vecka 

34 till vecka 44 (5/11).                                         

Tisdagar kl. 18-20 och söndagar kl. 12-15,      

se kalendern på hemsidan.                                     

Vill du få mejlutskick: lämna din mejladress till: 

         info@holomorkohbf.se 

Medlemskap i Hölö-Mörkö Hembygdsförening: 
I avgiften ingår Årskrönikan som skickas ut i god tid före årsmötet i mitten av mars.  
Medlemsavgift: 200 kr för enskild medlem och 275 kr för familj. Pg 82 65 18-3. 
Om du vill säga upp medlemskapet i föreningen är vi tacksamma att du meddelar detta. 

Hölö-Mörkö Hembygdsföreningens styrelse 2017 :  
Lars Warg, ordförande 070 668 36 19  Börje Andersson 070 779 31 44 
Waltraut Neuschütz, sekr 070 147 23 17  Maj Petersson  08 55157391 
Rasmus Eriksson, kassör 070 753 14 37  Jan Lundberg  08 551 59118 
Ankie Schipper  0156 13055      Sonnie Kimsjö 08 550 60531 
Hans Kimsjö   073 3606406      
Österby 30, 15392 Hölö.    
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        

  

Föreningsbrev      
      B 

För Kyrkskolans utställningar /aktiviteter och Spinnverkstan hänvisar vi till deras egna 
hemsidor: www.kulturcentrumholokyrkskola.se och www.spinnverkstan.se 


