
Söndagsaktiviteter på 
Lerkrogen  

 

Föreläsningar börjar kl. 14:00 i Götalands- 
rummet. Ingen anmälan, ingen avgift,  
men max 20 personer i rummet.  
Rummet ligger på 2:a våningen utan hiss. 
 

11 sep Kulturarvsdagen  -  hållbart kulturarv 
Ulla-Britt Önnestam från föreningen Skapande 
Broderi Stockholm visar och berättar om 
återbruksbroderi. 

 

11 sep kl. 15-16 Dokumentation av pandemiåren 
Birgitta Persson berättar om det projekt som 
beskrevs i medlemsbrevet nr 2, 2022-06-14. 

 

18 sep L O P P I S.          Obs! Öppnar kl. 12:00 
 Vill du sälja dina loppor – eller skänka till 

föreningen, kontakta Eivy Harlén  
tel. 073-231 3838, eivy.harlen@telia.com. 

 

25 sep Årsboken 2021 
 Rune Boman berättar om Profiler i Brännkyrka. 
 

 2 okt Gunnar Lundén Welden, ett musikerliv 
 Ylva Lundén Welden berättar om sin far. 
 

 9 okt 200 år av blåsmusikhistoria 
 Petter Carlsson Welden berättar om 

musikutveckling. 
 

16 okt Bellmans spår i Hägersten 
 Birgitta Biesheuvel berättar om nationalskalden. 
 

23 okt Program ännu inte fastställt 
 Håll utkik på hemsidan där inslaget kommer att 

presenteras. 
 

30 okt Danssjukan 
 Thelma Kimsjö berättar ur sin bok med 

anknytning till Solberga. 
 

6 nov Lerkrogen stängd Allhelgonadagen. 
 

13 nov Att hitta en okänd far 
Leif Gidlöf beskriver utifrån egen erfarenhet hur 
man i släktforskningen kan hitta okända fäder 
med hjälp av DNA. 

 

20 nov Tidlöst - några små och stora brott i 
Brännkyrka 
Leif Gidlöf berättar  

 

27 nov Långsjö 
Sture Eriksson ger en historisk tillbakablick   

 

4 dec J U L M A R K N A D   Obs! Öppnar kl. 12:00 
 Vill du sälja dina alster – eller skänka till 

föreningen, kontakta Eivy Harlén  
tel. 073-231 3838, eivy.harlen@telia.com 

 

11 dec Musik på Lerkrogen 
 Ljubica Sekulic spelar julmusik. 

 
 

Konstevenemang 
 

Anmälan till dessa evenemang görs till 
brannkyrkahembygd@telia.com eller till  
Ulla Sundlin tfn 08-86 0622. 
 

 Tis 27 sep  Konstbesök:  Galleri 100 Kvadrat 
 Guiden berättar och visar alster i keramik, glas 

trä och järn. 
 Kostnad 100:- kr inkl. bröd ost o. vin. 
 Anmälan senast 19 sept. Max. 20 pers. 
 Samling 18:30 vid Kocksgatan 17, T-bana 

Medborgarplatsen.  
 

Tis 10 nov Konstbesök:  
Akvarellmålaren Margareta Smedberg 

 berättar om sitt målande. 
 Kostnad 100:- kr, inkl. bröd, ost o. vin. 
 Anmälan senast 2 nov. Max 20 pers. 
 Samling 18:30 vid Tallspinnarvägen 7, Älvsjö 

Vandringar och utflykter 
 

Vandringar pågår i max. 2 timmar med guide. 
Starttid och -plats anges vid varje aktivitet.  
Anmälan till Inga-Lill Persson tel. 073-985 0096 
eller till brannkyrkahembygd@telia.com 
senast 5 dagar före aktiviteten.  
Avgift 60:- kr, via Swish alt. till bankgiro (se sid 1). 

 
14 sep Långbroparken 
 Kvällens vandring handlar om parkens 

historiska utveckling under 100 år och 
beräknas ta ca 1 tim.  
Guide: Anita Lundin.  
Samling vid trädgårdscaféets parkeringsplats 
klockan 18:30  

 
21 sep Nya Älvsjöstaden 
 En vandring med JM i Kabelverksområdet. 

Guide: Tommy Hellmark  
 Samling vid Lerkrogen kl. 15:00. 
 
22 sep Koloniodling i Älvsjö 

En vandring till och visning av koloniområdet 
vid  Blackensvägen. 
Guide: Sonja Rosenqvist  
Samling vid Lerkrogen kl. 15:00.  
 

 
 

 

De flesta större gods hade en ”Grindstuga”, oftast vid en grind 
över tillfartsvägen, där en vakt kunde se till att inga obehöriga 
kom in till gården. Bilden visar Älvsjö Grindstuga vid Huddinge-
vägen (nära nuv. Helgarögränd) ca 1910 med Magelungsån 
under bron. Ån lades i kulvert under tidigt 1940-tal.  

 



Webbinarier 
  

Även under hösten 2022 kommer ett program med minst 4 
webbinarier att genomföras. Genom tekniken har vi skapat en 
möjlighet för medlemmar och andra kulturarvsintresserade att 
träffas oberoende av var man befinner sig. Ingen avgift. 
 

NÄR?  Webbinarierna äger rum via Zoom på onsdagar fr.o.m. 19 okt. t.o.m.  
9 nov, alltid mellan klockan 18.30 och 19.30. Ev. ytterligare webbinarier 
presenteras på förenings FaceBook-sida och på hemsidan 

VAD?  Programpunkterna presenteras löpande på föreningens Facebooksida och 
hemsida (se adresser sid 1). 

HUR?  Anmäl dig till Birgitta ”Bia” Persson biapersson@telia.com. Bekräftelse 
och länk kommer då via e-posten. Du behöver inte ladda ner något 
program utan kan delta via den länk du får. Birgitta svarar även på frågor 
om du känner dig osäker på tekniken.  

 
Studiecirklar  

 

Händernas kunskap  -  textilt hantverk 
Måndagar fr.o.m. 26 sep. kl. 14:00  -  16:30 
Plats: Hembygdsgården Lerkrogen. 
Vi hjälps åt med nytt och gammalt.  
Endast medlemmar. Ingen avgift. 
Ledare Inga-Lill Persson, 073-985 0096 
 

Berättelser runt bilder 
Måndagar jämna veckor fr.o.m. 5 sep. kl. 18:30 - 20:00 
Plats: Hembygdsgården Lerkrogen. 
Vi arbetar med att utveckla och komplettera föreningens digitaliserade 
bildarkiv. Ledare: Arne Lönnebring, 070-592 4308. 
 

Gamla föremål 
I höst startar föreningen en studiecirkel i fotografering, registrering och 
digitalisering av föremålen i Lerkrogens samlingar. Det är hög tid att lyfta 
fram detta kulturarv och göra det tillgängligt för medlemmar och allmänhet.  
I snabb takt glöms både benämning och användning av föremålen bort. Är du 
intresserad av gamla föremål så anmäl dig till studiecirkeln på föreningens  
e-postadress.  
Vi träffas en måndag i månaden på följande dagar: 26/9, 24/10, 21/11  
kl. 18:30 – 20:00 och bygger ett digitaliserat arkiv i anslutning till det 
befintliga bildarkivet. Ledare: Anita Lundin, 073-048 9242 

 

Hembygdsgården Lerkrogen 
Götalandsvägen 224C,  
Älvsjö Centrum.  
Götalandsvägen 224C, 125 44 ÄLVSJÖ 
brannkyrkahembygd@telia.com 
www.hembygd.se/brannkyrka 
FB ”Brännkyrka hembygdsförening” 
 

Org.nr 802009-4226 
Bankgiro 185-2029  Swish 123 183 5339 

 

Höstprogram 2022 
 

BRÄNNKYRKA HEMBYGDSFÖRENING 
Brännkyrka Hembygdsförenings målsättning är att värna bygdens 
kulturvärden och minnesmärken samt att dokumentera lokalhistorien från 
äldsta tider till nutid. Föreningen vill sprida kunskap genom möten, föredrag, 
utflykter, publikationer och kurser.  
 

Hembygdsgården Lerkrogen håller öppet 13:00 – 16:00 alla söndagar fr.o.m. 
11 sept. t.o.m. 11 dec. med undantag av den 6 nov. (allhelgonadagen). Alltid 
kaffeservering med hembakt bröd. Aktuell information om våra aktiviteter 
och ev. ändringar i programmet hittar du på föreningens hemsida och på 
Facebook (se adresser ovan).  
 

Medlemsavgiften 2022 för enskild medlem är 220 kronor (fr.o.m. 2023 är 
avgiften 250:- kr). För sambo / familjemedlem i samma hushåll är avgiften 
100 kronor (lika 2023).  
Avgiften sätts in på bankgiro 185-2029.  
Medlemskapet gäller för kalenderåret och inkluderar ett ex. av föreningens 
årsskrift per hushåll samt Länsförbundets tidskrift Ledungen. 
 

Föredrag, kulturarrangemang, studiecirklar m.m. 
genomförs i samarbete med studieförbundet Sensus. 


