
 

 Hösten 2011 

 Samhällsinformation 

 

Så här ser det ut nu i Hölö. 

Bilden tagen under en Hölövandring 2010. 

Bertil Gustafsson guidade. 

 

Foto: Louise Thor. 

 

Så här såg det ut förr vid Stora Åby 

när man tvättade utomhus.  1930-talet. 



Känner du din hembygd?  
 

Är du nyinflyttad och vill veta mer om Hölö och Mörkö?  

Ni är alla välkomna till Hölö Mörkö Hembygdsförening. 

 

Visste ni att det för hundra år sedan inte fanns  någon järnväg i Hölö och ingen 

bro till Mörkö. Hölö centrum låg då vid Hölö kyrka.  

Varför ligger centrum där det ligger idag? Kom till oss så får du svar. 

 

Hembygdsföreningen har funnits i 36 år och vi har våra lokaler i  

Hölö Kyrkskola. Många har under åren besökt oss och tittat på våra fina  

utställningar. 

 

Vi har en hemsida som du kan lägga till dina favoriter, www.holomorkohbf.se 

Här får du information om vad som händer just nu och vad som hände för 100 

år sedan. Du kan också gilla oss på facebook. 

 

Vi är en aktiv förening med många saker på gång. Mörköarkivet finns redan i 

databasen Bygdeband.se. Just nu arbetar vi med att lägga in Hölöarkivet i sam-

ma databas. Vi har planer på att ordna en släktforskarkurs. Hör av dig om du är 

intresserad. —Vi kan även hjälpa dig att hitta dina rötter och gårdar till en  

kostnad av 50 kr/tim. 

 

Kyrkskolan/Kulturcentrum 
 

I Kyrkskolan pågår ett arbete med att skapa ett Kulturcentrum med flera konst-

handverkare. Tillsammans ska vi arrangera marknader, utställningar m.m.  

Vår nästa marknad är den 4:e september med en Höstmarknad/Kyrkskolans 

dag. 

 

Du som är intresserad av att  sälja dina produkter på Höstmarknaden, ring eller 

skriv till info@holomorkohbf.se och anmäl dig. 

 

 

 

  Välkomna 
 

  önskar Louise Thor, ordförande. 



 

Höstprogrammet: 
 

Lö 20 aug   Lenny Clarhäll inbjuder till visning av sin trädgård och  

    ateljé. 

    Vi samlas vid Hölö pizzerian kl 9.45 för gemensam färd till  

    Lenny Clarhäll. 

 

Sö 4 sep   Kyrkskolans dag (f d Hemvändardagen) 

kl 11 - 15   Höstmarknad med Konsthantverkarna. 

    Dagen börjar med Högmässa i Hölö kyrka och Södertälje Spelmans-

    lag medverkar. 

 

Sö 9 okt   Guidad vandring på Tullgarn.  Guide: Barbro Andersson 

    Samling kl 11 på Tullgarns parkering. Ta med kaffekorg. 

 

Sö 23 okt   OBS! Medlemsmöte för ALLA medlemmar i Kyrkskolan. 

kl 13.00   Samtal om föreningens framtid och inriktning på verksamheten. 

    Runo Palmgren leder mötet. 

 

Sö 20 nov   Öppet hus. Inleder med kaffeservering i Kyrkskolan. 

kl 13.00   kl 14.00 kommer Peter Taberman  och  berättar och visar   

    bilder från gamla Södertälje. Inträde 30 kr, vi lottar ut  

    5 böcker: Kulturmiljöer i Södertälje på entrébiljetten. 

Sö 18 mars  Årsmöte  
Kl 13.00 

    Nya inslag kan förekomma, se hemsida och press.  

    Vi reserverar oss för ändringar. 

 

 

Hembygdsföreningen är öppen för besök.  

Ring 08 551 57160 (telefonsvarare) eller 08 551 56145. 

 

Hitta oss i:  Länstidningen - Föreningsnytt eller Det händer.. 

E-post: info@holomorkohbf.se 

E-utskick: skicka ett mail om du vill vara med på listan. 

Hemsida: www.holomorkohbf.se 

 

Medlemskap i Hölö Mörkö Hembygdsförening: 

I avgiften ingår Årskrönikan som skickas ut i god tid före årsmötet i mitten av 

mars. 

Medlemsavgiften: 200 kr för enskild medlem och 275 kr för familj. 

Kursverksamhet: 

Mörköcirkeln  Sista måndag i månaden kl 13. 

    Inför höstterminen träffas Mörköcirkeln  

    må 29 aug kl 13. 



Hölö-Mörkö Hembygdsförening har funnits sedan början av 1970-talet. 

 

Föreningen håller till i en del av Kyrkskolans lokaler mittemot Hölö kyrka. 

Verksamheten har under årens lopp varit mycket varierande med ett stort antal 

utgivna skrifter samt bild– och skriftdokumentation som följd.  

För ca ett år sedan påbörjade föreningen ett omfattande digitaliseringsprojekt av 

Mörkös bild– och skriftarkiv för att underlätta dess tillgänglighet för allmänhe-

ten. 

Nästa steg blir digitalisering av arkivets Hölö-material. 

 

Vi i styrelsen hoppas kunna locka er med lite datorvana och som är bosatta i Hölö 

att hjälpa till med projektet. För den nyfikne ortsbon är arbetet mycket stimule-

rande med många tillfällen till nya upptäckter! 

 

Hölö-Mörkö Hembygdsförenings styrelse 2011: 

 

Louise Thor, ordf  tfn 551 56145  louise@idala.nu 

Bertil Ericsson, vice ordf      551 54150 

Waltraut Neuschütz, sekr  551 56330  waltraut@neuschutz.se 

Enar Gustavsson, kassör      551 57454  enar.gustavsson@gmail.com 

Ankie Schipper   0156 13055  ankie_schipper@hotmail.com 

Maj Petersson        551 57391 

Sussanne Bergholtz       551 51441  susannebergholtz@yahoo.se 

Ivar Kraft     551 5764   ivar.kraft@telia.com 

Barbro Söderström       551 56166 

Lars Warg    668 36 09   lars.warg@lupia.se 

Rasmus Eriksson   551 57812  rasmus@lantisen.se 

Anna Karin Bengs   551 57605  ak.bengs@telia.com 

 

 

 

Föreningsbrev   B 


