
SÄLLSKAPET AMORINAS HÖSTPROGRAM 2022 

 

 

Ingången till Långängsborg på Lagman Linds väg. Från Anders Classons fotosamling. 

 

3 september kl. 12.00 

Politikerutfrågning en vecka före valet: Stocksund i framtiden - vad vill partierna i Danderyd? 

Partirepresentanter svarar och publiken ställer frågor. Amorinas andre vice ordförande Jan Falk 

fördelar ordet. Plats: Stocksunds torg.  

 

10 september kl. 12.45 

Kulturarvsdagen genomförs gemensamt av Danderyds fyra hembygdsföreningar med en rundtur i 

buss med ciceroner genom Danderyds fyra kommundelar. 

Avresa från Mörby Centrum. Samling kl. 12.30 vid parkeringsfickan för av- och påstigning på gamla 

Landsvägen 50 m norr om rondellen vid Mörby Centrum. Bussen avgår 12.45 och beräknas 

återkomma till Mörby Centrum kl. 15.15. Först till kvarn gäller. Anmälan görs via mejl till 

danderydshf@gmail.com senast den 8 september.  

22 oktober kl. 15.00 

Tesalong. Valdemar Langlets livsfarliga insatser i Budapest 1944 - 1945. Stocksundsbon 

Valdemar Langlet berättar om sin släkting med samma namn. Lokal: Stocksunds bibliotek.  

 

18 november kl. 13.00 

Medan vi ännu minns. Nybyggare i EPA-dalen. Eva Hansen berättar om sin uppväxt på 

Törnrosvägen. Kaffe med hembakat. Samarrangemang med Idala Seniorträff. Lokal: Idalagården. 

 

 

 

mailto:danderydshf@gmail.com


26 november kl. 15.00 

Tesalong. Anders Classon berättar och visar bilder från Stocksund och Villa Väntorp.                  

I anslutning till tesalongen en bildutställning. Lokal: Stocksunds bibliotek.  

 

2 december kl. 13.00 

Medan vi ännu minns. Rapport från folkets hus. 35 år i riksdagen. Gunnar Andrén berättar 

minnen. Kaffe med hembakat. Samarrangemang med Idala Seniorträff. Lokal: Idalagården. 

 

3 december kl. 15.00 

Tesalong. En stocksundare med retorik. Per Falkman, f d journalist och programledare på Sveriges 

Radio och Sveriges Television berättar om sitt stora intresse för retorik och kommunikation.                    

Lokal: Stocksunds bibliotek. 

 

 

 

Per Falkman (i mitten) var en framgångsrik ishockeymålvakt i Stocksunds IF. Här omgiven av Bo Myrén och 

Tor von Sydow efter seger mot Ösmo. Foto: Aftonbladet 12 mars 1971. 

 

 

Amorina håller öppet arkivet den första lördagen i varje månad (utom juni, juli och augusti) kl. 11.00 - 

12.00. 

Välkommen till Stockholmsvägen 45, under biblioteket. 

Medlemsavgift 150 kr/år, för två personer med samma adress: 200 kr/år. Sällskapets plusgirokonto: 

431 25 92-1. 

 


