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Samhällsinformation 

           Foto: Joakim Thorneus 
 

Med denna vinnande bild  
från vår fototävling   

vill vi skicka en Jul– och Nyårshälsning  
till alla medlemmar  

och invånare i Hölö och Mörkö . 
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Fototävlingen   ”Hölö Mörkö idag – historia imorgon”  avgjord. 
 

   På jubileumsdagen då hembygdsföreningen firade sina 40 verksamhetsår avgjordes fototäv-
lingen man börjat annonsera om hösten innan.  Trots regn och blåst tog sig förvånansvärt 
många besökare till Kyrkskolan för att ta del av festligheterna. Fotona i tävlingsutställningen 
visades i Gula salen. Sammanlagt inkom 9 kollektioner à 5 bilder. Utöver dessa fanns även ut-
valt material ur föreningens arkiv som besökarna roade sig med att titta på. Efter en bejublad 
klädvisning i salen, som medlemmar ur Enhörna hembygdsförening arrangerat, kungjordes 
tävlingsresultaten. 
Alla 9 kollektioner fick röster, vinnande kollektion blev slutligen den med nummer 8 vars foto-
graf heter Joakim Thorneus. Joakim fick även flest röster för vinnande enskilda bild med titeln 
”Åskoväder över Mörkö”, se omslagsbilden i detta blad. 
På www.holomorkohbf.se , längre ned under Aktuellt, finns många fina bilder från jubileet. 
 

                
 

Jubileets dansbana,  uppbyggd festdagen till ära, stod 

tyvärr öde just den dagen. Redan på förmiddagen syntes 
mörka moln närma sig och vid 13 tiden besannades farhå-
gorna, ett ihållande regn resten av eftermiddagen gjorde att 
dansen på dansbanan till musik av Lästringe Låtar samt 
andra planerade aktiviteter utomhus fick ställas in. 
Eftersom banan, f ö så välplacerad, bara fick finnas på 
tomten en begränsad tid utryckte många sin förhoppning 
att åter bygga upp denna – permanent. Det var som om 
den alltid hade funnits där. Inte helt fel, i arkiven hittade vi 
text och bild på ”Den gamla dansbanan” uppbyggd någon 
gång på 1920-talet 
          
 

 

 

 

 

Fotot är tagen av ”en som gick omkring med kameran”. 
Ivan Gustavsson ägde kortet och har berättat. 

Den nya dansbanan. 

http://www.holomorkohbf.se
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Anklora Julhorn 
 
Anklora är en lite gård som ligger på södra 
Mörkö och det gamla receptet på julhornen 
kommer därifrån. 
 
1 stor kopp grädde  ( 3dl ) 
1 liten kopp  socker  ( 1,5dl ) 
1 liten kopp smör  (ca 80gr ) 
1 äggula 
1 dryg tsk hjorthornssalt 
Mjöl efter behov  ( ca 7-8dl ) 
 

Sätt ugnen på 200 grader. 
Socker och rumsvarmt smör röres tillsam-

mans. Tillsätt sedan grädde och äggula.   

Hjorthornssaltet blandas med mjöl.            

Rör i mjölet till en lagom deg.                        

Kavla ut degen till ½ cm tjocklek och    

sporra ut horn.                                              

Grädda hornen ca 10-12 min. 

Potatispudding 
 
Receptet på potatispuddingen kommer från 
Mörkö. Hur gammalt det är vet vi inte.                                                                                                                              
Potatispuddingen fanns alltid på allas julbord 
på Mörkö. Fanns det kvar till juldagen skars 
skivor som stektes till jullunchen.                                                     
Smaken av muskot och sirap passar mycket 
bra till den salta skinkan. 
 

1 kg kokt pressad potatis 
2 dl mjölk 
1 dl mjöl 
2 ägg 
2 tsk salt 
½ dl sirap 
Muskotnöt 
 
Vispa ihop mjölk, mjöl, ägg, 

salt och sirap. Blanda det med den pressade 

potatisen. Krydda med muskotnöt efter smak.                                                   

Häll blandningen i en smord form (1 ½ l). 

Strö skorpsmulor ovanpå och grädda den i 

200 grader tills puddingen har blivit fast. 

Anklora 

Anklora Julhorn 

 JULRECEPT FRÅN FÖRR 

 
 
Farmors pepparkakor 
 
3,5 dl mörk sirap 
3,5 dl socker 
212 g smält smör 
750 g vetemjöl 
1 dsk bikarbonat 
5 tsk malen ingefära 
 
Degen bör stå över natten före utbak. 
Kavla tunt. Svag värme 200°C. 
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Medlemskap i Hölö-Mörkö Hembygdsförening: 
I avgiften ingår Årskrönikan som skickas ut i god tid före årsmötet i mitten av mars samt säsongsutskicken av våra 
Kontaktblad.       Medlemsavgiften: 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 2015 :  
 
Louise Thor, ordförande  551 56145 Susanne Bergholtz  551 51441 
Lars Warg, v ordförande  668 36 09 Maj Petersson   55157391 
Waltraut Neuschütz, sekr.  551 56330 Barbro Söderström  551 56166 
Rasmus Eriksson, kassör  551 57812 Jan Lundberg   551 59118 
Ankie Schipper   0156 13055     Sonnie Kimsjö  550 60531 
     
Kyrkskolan, 15392 Hölö.  
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        
  

  

Föreningsbrev      
      B 

 
 

 
Kommande program 2016: 
 
Ons 20 jan: Start Hölöcirkeln kl 18 

Mån 25 jan: Start Mörköcirkeln kl 13 

21 feb: Öppet hus kl 12-15  

Kom och visa era bilder och dokument.  

Vi visar våra arkiv. 

Sön 13 mars: Årsmöte i gula salen kl 13 

Sön 22 maj: Delblancsällskapet i  

Vagnhärad inbjuder till utflykten  

”Vandring i Sven Delblancs spår”. 

 

 

  

 
Kulturcentrum Kyrkskola  
 

Utställning Kaféet  

Galgar som kom ut ur garderoben. 
Visas även under våren 2016 
 

Kaféet Kyrkskola 

Kaféet har öppet lördag söndag kl 12-16.  
Smörgåsar och hembakt.  
Lördag 26 dec, annandagen, är kaféet stängt. 
Vi behöver frivilliga som vill ställa upp i kaféet! 
 

Spinnverkstan 
Här spinner vi vidare!   
Under september hade vi en endagarskurs i   
linberedning med Sören Karlåker.  Annars träffas 
vi tisdagskvällar kl 17.30-20.00 
Ta en titt på vår hemsida: www.spinnverkstan.se 
 

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

Nu har vi både Hölödräkt och Mörködräkt till uthyrning. Kostnad 1100kr/dygn. 


