
 
 

  

 Program hösten 2022 
Från tisdagen 23 augusti och resten av höstens tisdagar Hembygdsföreningen inbjuder genom Liisa 
Ödén Vento till STICKCAFÉ på Ekebyhovs Slott entrévåningen, varje tisdag kl. 13.00-15.00 ca. (du 
kommer när du har tillfälle). Våra träffar kostar inget, men för att stödja slottets verksamhet föreslår 
vi att ni antingen äter en lunch eller köper lite fika och fikabröd. Du tar med dig det handarbete du vill, 
namnet stickcafé används endast för att det är så etablerat. Men virkning, broderi eller vad du än har 
för händer funkar.   Varmt välkomna! 
 
Lördagen den 3 september kl. 13.00, Vandring med utgångspunkt från boken ”Gårdarna runt 
vägkorsningen” med Yvonne Johansson, Monica Fogelqvist och Bengt Pettersson. Den här vandringen 
koncentrerar vi oss på delar av området. Skolan, Nyckelby snabbköp, Sundby, Nibbla och avslutas vid 
Nyckelby gård där vi blir bjudna på kaffe. Vandringen börjar vid Sundby skola kl. 13.00. 
Deltagarantalet begränsat. Anmälan till info@ekeromunso.se eller 070-530 55 03 
 
 
Lördagen den 17 september Kafédag på Ekebyhovs slott kl. 12.00 till 16.00. Gott fika och massor av 
aktiviteter 
. kl. 14.00 Utdelning av priserna för Ekerö Fotoquiz samt presentation av svaren.  
Se vår hemsida www.hembygd.se/ekero-munso  
. kl. 14.30 Presentation av boken ”Jag minns” EMH:s projekt "Jag minns" är nu avslutat och vid 
kafédagen kommer en bok med 250 minnena att presenteras. Vi hoppas att många av de som bidragit 
vill komma och byta tankar och erfarenheter. Självklart är alla andra också synnerligen välkomna och 
boken "Jag minns" går då att köpa. 
 
Torsdagen 22 september kl. 10.00 Utflykt till Kurön. Frälsningsarmén lämnar Kurön efter 110 år och 
vi får tillfälle att besöka ön och höra dem berätta om den tidigare verksamheten och ön. 
Frälsningsarmén har bedrivit behandlingsverksamhet fram till midsommar då de sista klienterna 
lämnade Kuröns HBV-hem. Utflykten tar ca 2 timmar. Avgift 100 kr. Max antal deltagare 24 personer. 
Anmälan till info@ekeromunso.se  
 
Onsdagen den 26 oktober kl. 19.00 Ekebyhovs slott: Minnen från familjen Ihres tid på Ekebyhov. 
Välkomna att lyssna på Johan Ihres berättelse om hur det var att bo eller besöka Ekebyhof på den 
tiden familjen Ihre bebodde slottet. Familjen Ihre var ägare av slottet i nästan 200 år. År 1790 köpte 
Albrecht Ihre Ekebyhovs slott och 1980 sålde Sigrid Ihres sterbhus det till Ekerös kommun. Johan Ihre 
bodde i Värmland och besökte Ekebyhof och farmor Sigrid kring jul. Hans far Thomas växte upp på 
slottet. Varmt välkomna! 
 
Tisdagen den 8 november kl. 19.00 Biblioteket Ekerö Centrum Presentation av Boken ”Jag minns”. 
Nu vet vi genom EMH:s projekt "Jag minns" vad 75 Ekeröbor kommit ihåg och berättat om människor 
och händelser från sitt Ekerö. På biblioteket så får du veta mera om det som också blivit en bok. 
Medverkan: Jan Byström och Ekeröbor själva. Varmt välkomna! 
 
 
Fredagen den 18 november klockan 19.00. Berättarafton på Ekebyhovs slott. Jan Malmstedt berättar 
om sin bok Doktorerna på Drottningholm – världsarv med medicinhistoria. Författaren och 
journalisten Jan Malmstedt beskriver hur Drottningholm på 1700-talet var en plats där Sveriges 
vetenskapliga och medicinska elit samlades. I fokus står de då verksamma doktorerna och deras 
arbetsmetoder. Vi får följa med doktorerna hem till många patienter på Drottningholm och andra 
platser på Mälaröarna. Avgift 50 kr. Varmt välkomna 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
E-postadress: info@ekeromunso.se 
Hemsida: www.hembygd.se/ekero-munso 

Bankgiro: 468-8685 
Swish: 123 440 44 06 
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Skrifter 
Genom egen utgivning och 
samarbete ger Ekerö-Munsö 
hembygdsförening ut ett antal 
skrifter om hembygden 

Ekerö Förr och Nu, del 1, 2, 3, Henry 
Röttorp 
Ekeröhistorier. Jan Malmstedt 
Torparliv på Ekerö, Jan Malmstedt 
Från by till tätort, Birgitta Roeck 
Hansen 
Träkvista – Skärvik, Jan Byström 
Sandudden/Träkvista, Jan Byström 
En Helgövandring, John-Wiktor 
Holm 
Närlunda, del 1 och 2, Monica 
Fogelqvist  
Träkvista gamla by, Yvonne 
Johansson 
Älvnäs, Yvonne Johansson 
Minnesfragment, Jan Byström 
Gårdarna runt vägkorsningen, 
Yvonne Johansson 

Bildarkivet 
Arbetet med bildarkivet fortskrider. För att komma till arkivet använd denna länk, samlingar.kulturarvstockholm.se 
När sidan visas klickar du på den övre vänstra rubriken Bläddra, där visas de föreningar som bidrar med bilder bland annat vår 
förening. Om du har synpunkter eller vetskap om någon bild skriv då till oss, info@ekeromunso.se. Ange bildnummer och rubrik. 
Du kan också kommentera bilden direkt i arkivet. 

GDPR 
Vi behöver uppgifter om dig till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. För detta behöver 
vi namn, adress och gärna e-postadress så vi kan nå dig med mejl. Vi hanterar dina uppgifter enligt dataskyddslagen. Se vidare 
information på vår hemsida. 

 
 
 
 

 

   

Välkommen till höstens verksamhet 2022. 
 

 
 

Här kommer höstprogrammet för 2022.  

Vi informerar också om föreningens skrifter 

och bildarkiv. Se vidare hemsidan: 

www.hembygd.se/ekero-munso 

 

Har du glömt att betala in medlemsavgiften är 

vi glada om du gör det nu. Enskild medlem 125 

kr familj 200 kr och förening 300 kr. Bankgiro 

468-8685 eller Swish: 123 440 44 06 

 

Vill du ha påminnelse om våra aktiviteter sänd 

din e-postadress till e-post: 

info@ekeromunso.se 
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