
När den inledande musiken tystnat tar herr ordförande till orda, vi får höra några ord om året som gått, lite 
information om vad som planerats för året som förestår, och framförallt, hur man tillsammans kan åstad-
komma så mycket mer. Föreningslivet med dess ideella verksamhet är ju verkligen något som bygger på 
gemenskap. I hembygdsföreningen har vi en styrelse som tillsammans med engagerade medlemmar delar på 
många arbetsuppgifter, allt för att skapa en plats och krets i vår hembygd för de som är lokalt förankrade, 
historiskt intresserade eller hantverksmässigt engagerade. 
Men i dessa pandemitider är det gemenskap på distans som är avgörande, det viktigaste är att vi inte träffas, 
och vad händer då med vår verksamhet? Det sorgliga svaret på den frågan är att vi ställer in, ställer in och 
ställer in. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och takten på vaccinationerna gör att det är svårt 
att tro att vi kommer kunna göra så mycket annat före sommaren. 
Det betyder att vi inte kommer att fira Valborgsmässoafton tillsammans vid kasen på Kyrkvreten, vi kommer 
inte vandra genom Prästgårdsparken efter fanborgen på Nationaldagen  och den etablerade Björklingedagen, 
sista söndagen i augusti, inte planeras…

Vid denna tid på året brukar vi skicka ut kallelsen till årsstämman, 
den där söndagen i slutet av mars som sammanfaller med 
övergången till sommartid. Till Gåsandersbygdens spelmanslag tar 
man plats i församlingshemmets stora sal, byter några ord med 
bekanta och tittar lite intresserat i årsberättelsen och 
resultaträkning, funderar kanske om man ska bli invald till någon 
uppgift. Kanske sänder man en längtans tanke till kaffet och hoppas 
att någon bakat tosca- snittar. Och någon spekulerar säkert redan på 
underhållnings-programmet, blir det sång, kåseri, industrihistoria 
eller gods och gårdar… 

Förra året blev den inställda årsstämman föreningens första Corona-återbud, nu tvingas vi ställa in 
ytterligare en årsstämma. Efter att ha diskuterat med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund 
är vi, förbundet och styrelsen, överens om att vi trots allt kan hålla ett gemensamt årsmöte för de båda 
”förlorade” åren. 
Vi planerar och hoppas och håller tummarna att vi kan ses, helst utomhus, sista söndagen i augusti, istället 
för Björklingedagen får vi en årsstämmedag där vi kan avhandla både år 2020 och år 2021.

Kära Hembygdsvän och 
hembygdsföreningsmedlem!

Årsstämman 2019,  trevlig och välbesökt

Medlemsbrev mars 2021

Ett förslag till er som har tillgång till internet, besök vår 
hemsida www.hembygd.se/bjorklinge
En bra start är att gå in på ”nyheter” och följa länken som 
tar dig till en flygtur kring Långsjön (filmat av Cedric 
Pieterse). Eller varför inte ta en tur i något av våra arkiv, 
titta på foton eller lyssna på äldre Björklingebor.

http://www.hembygd.se/bjorklinge


De två senaste åren har museigruppen arrangerat nya utställningar, 2019 
presenterades ”Hushållning under 1800-talet i Björklinge” och 2020 låg 
fokus på textilier ”Edlas sömnadskonst och svandun”. 

Några punkter från våra planerade aktiviteter:
• Tillsammans med Björklingebygdens släktforskarförening har vi en 

“Sandbrovägsvandring” planerad och klar. Tillsammans ska vi vandra, 
med start vid kyrkan, längs med Sandbrovägen. Korta stopp för att 
berätta om byggnader och boende, historik och anekdoter. 
Vandringen avslutas med gemensamt fika.

• Som “Grande final” på projektet “Sången från Betula – musik från 
landet norr om staden” planeras en konsert med artisterna, detta får 
vi återkomma till när vi får samlas som publik.

• Namnförslag från hembygdsföreningen har resulterat i ”Agneta Horns 
park” och nog kan man föreställa sig en liten ”invignings-
/namngivningsceremoni, lite snittar och cider en ljummen försommar 
kväll i havet av narcisser…

• Höstresan har varit ett uppskattat inslag när väder och ljus gått från 
sommar till vinter. Vi har många resmål kvar på vår ”önskelista” och 
avvaktar bara att vi får lov att fylla en buss och äta lunch tillsammans.

Och nog kan man som medlem fundera på vad som händer när 
ingenting händer, vad gör en styrelse när föreningslivet “står still”? 
En förening som vår, med byggnader, föremål och en planerad utgivning 
av både almanacka och årsskrift har inte tid att sitta och rulla tummarna. 
I museum och bodar har det arbetats med renovering och uppgradering. 
Detta är ”förenings-lyx”, kunniga och arbetsvilliga medlemmar som fixar 
och ordnar.
Arbetet med årets ”Björklinge Förr och Nu” pågår för fullt och 
redaktionen utlovar ett minst lika intressant nummer som tidigare år 
även om årets huvudtema ”grusgropar” kan låta lite grått och dammigt!

När det gäller den riktiga verksamheten; 
– Vi ligger i startgroparna, så fort det är möjligt hör vi av oss! 

Sist men inte minst, 
2021 är året som Björklinge hembygdsförening firar 50-års jubileum. 

Och, nu behöver vi alla hjälpas åt, bit ihop, håll i, håll ut och håll 
tummarna för att vi ska kunna ses på kalas i höst. 

Vi hoppas kunna återkomma i höst med en inbjudan till kalasfest, tårta, 
mat och underhållning! 

Med vänliga hälsningar /Styrelsen

Det är lätt att bli bortskämd med 
nya utställningar och vi tror att det 
finns hopp, i museet är 
aktiviteterna i gång, och då är det 
inte bara de strimmiga trägnagarna 
vi syftar på, museigruppen har 
många nya spännande idéer. 
Ett oanmält besök så här på 
vinterkanten avslöjar att vårt 
hembygdsmuseum har fått en 
extra avdelning för mumier, eller 
kanske spöken, svårt att avgöra 
innan den riktiga skyltningen är på 
plats... 

Vi planerar för öppet museum sista söndagen i 
juni, juli, augusti och september. Vi har goda 
möjligheter till avstånd, ”sprit” i överflöd och 
kaffeservering utomhus. Hjärtligt välkomna!


