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WEBBINARIER HÖSTEN 2021    -    VÄLKOMNA att anmäla er! 
 
Inspirerade av vårens webbinarier på temat ”Årsskrifterna” fortsätter vi i samma anda, men vidgar 
vårt synfält utifrån jubileumsboken ”Brännkyrka 1913-2013 – socknen som blev 51 stadsdelar”. 
Boken var ett samarbete mellan hembygdsföreningarna i Brännkyrka, Farsta, Enskede-Årsta och 
Hägersten. Nu tar vi upp samarbetet igen under fyra kvällar på Zoom.  
 

Vi kommer att starta med en intressant resa om kaffekulturen under tre sekler, ett samarbete med 
Birgitta Rapp från Södra Ljusterö Kultur & Hembygdsförening och fortsätter att vandra utmed 
Göta Landsväg med vår ordförande Anita Lundin. Vi hoppas också kunna genomföra två 
filmkvällar, ett önskemål sedan i våras.  
 

Tid: Onsdagar kl 18.30 - 19.30. 
Plats: Online via Zoom-länk som meddelas senare. 

Du behöver en dator, läsplatta eller telefon, helst med kamera så övriga deltagare kan se 
dig. Du behöver ingen särskild programvara utan loggar enkelt in via en länk som du får 
efter anmälan. 

Anmälan: Anmäl dig till medlem Birgitta "Bia" Persson, biapersson@telia.com som är 
koordinator för föreläsningarna. Ange vilket/vilka seminarier du vill delta i. Om du har 
frågor kan du även ställa dessa via mail. 

Kostnad:  Webbinarierna är kostnadsfria och öppna för alla. 
 

1.  6 okt  Kaffedags – Om kaffekultur under tre sekler.  
Birgitta Rapp, Södra Ljusterö Kultur & Hembygdsförening 

2. 13 okt En historisk vandring på Göta Landsväg.  
Anita Lundin, ordf. Brännkyrka hembygdsförening 

3. 20 okt Film, del 1 Brännkyrkabygd från 1937 
4. 27 okt Film, del 2 Brännkyrka från 2005/2006, bildarkiv  
5. 3 nov  Brännkyrka 1913 – 2013, socknen som blev 51 stadsdelar,  

Inledning Brännkyrka hbf 
6. 10 nov Brännkyrka 1913 – 2013, i samarbete med Farsta HBF 
7. 17 nov Brännkyrka 1913 – 2013, i samarbete med Enskede – Årsta HBF 
8. 24 nov Brännkyrka 1913 – 2013, i samarbete med Hägerstens HBF 

 

På föreningens hemsida framgår höstens programutbud och hur du blir medlem och beställer 
årsskrifter. www.hembygd.se/brannkyrka. 
 

Detta är ett projekt i samverkan med SENSUS och med stöd från Ideell kulturallians, 
projekt #Kulturenskapillärer 


