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HEMBYGDSÅRET 2019
Årsskiftet närmar sig återigen och som vanligt kan vi 
även i år titta tillbaka på ett intensivt och händelserikt 
år! Vårt hembygdsmuseum har lockat fler besökare än 
tidigare – även detta år! Våra olika evenemang har fått 
många att komma till museet och dessutom har vi haft 
många besökare utöver våra ordinarie öppettider t ex har 
vi haft olika grupper och andra föreningar på besök! Totalt 
har museet i år haft uppemot 3 000 besökande under 
sommaren (rekord igen) och vi har ännu inte haft alla 
besökare här t ex har vår Gammaldags Jul, som förra året 
drog 800 gäster till museet, ännu inte gått av stapeln!

Vårt museum fyllde 50 år i år (vilket firades på årsmötet) 
– men byggnaderna är betydligt äldre. Storskolan byggdes 
år 1850 och Småskolan år 1901. En del har naturligtvis 
gjorts under årens lopp, men mycket var i akut behov 
av restaurering. Så den absolut största händelsen för i år 
har varit vår pågående renovering av byggnaderna. Tack 
vare stora bidrag från Länsstyrelsens enhet för värdefulla 
kulturmiljöer och Jordbruksverkets landsbygdsprogram 
med EU-finansiering har vi fått möjlighet att rusta 
byggnaderna så att de håller i många år framöver. Silvana 
Lindgren Majander och undertecknad ansökte om bidrag 
och vi fick allt vi sökte för! Detta innebär att båda husen 
under en tvåårsperiod får allt utvändigt renoverat dvs 

tak, fasader, snickerier, målning och vattenavrinning! Se 
vidare i separat artikel!   

Ny utställning i år var Sjöfart, iordningställd av Anne-
Marie Andersson och Inga Ekwall. Vi har samarbetat 
med kanalåret i Södertälje och därifrån fick vi en guide 
med på ångfartyget Ejderns två resor till och från museet. 
Utifrån denna utställning har vi också haft en temadag om 

Sjöfart som utställningens anordnare höll i. Utställningen 
om Kartor har utökats, den är anordnad av medlemmar 
i föreningen under ledning av Staffan Holmberg, och 
leksaksutställningen med lekhörna för barnen var kvar 
även detta år, men med delvis utbytta leksaker, Britt-Marie 
Gylefors och Kicki Lindqvist har anordnat den. Anne-
Marie Andersson och undertecknad har även detta år 
förnyat och utökat kyrkoutställningen. Den har nu också 
en kyrkport (från Ytterenhörna kyrka) in till utställningen, 
monterad av två av våra ”hjälpande händer”. 

Årets första möte var Årsmötet den 23 april som besöktes av 
ca 50 medlemmar. På mötet talade Anne-Marie Andersson 
om Enhörnas sjöfart (utifrån Kanalåret) och egna minnen 
från uppväxten på en av våra öar. Olle Karlsson, vår 
avgående museiintendent och styrelseledamot fick motta 
länsförbundets hedersdiplom för sitt mångåriga arbete.  
Söndagen därpå hade vi en mycket uppskattad busstur 
runt Enhörna där Anne-Marie Andersson guidade oss 
runt. 40 personer deltog på bussturen.
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Kyrkvandringen den 26 maj lockade ca 30 vandrare! 
Den här gången utgick man från Ytterenhörna kyrka och 
började med kaffe i Församlingshemmet. Därefter startade 
en tretimmars vandring med många stopp, fikapaus och en 
kort andakt. Vandringen är ett samarbete mellan Enhörna 
församling, Frikyrkorna och hembygdsföreningen. Vår 
avgående styrelseledamot Olle Karlsson var vår man på 
plats.

Vi har även i år deltagit i Södertälje kommuns sk 
”stadsvandringar”, i år vid två tillfällen. Den första var en 
kyrkogårdsvandring vid Överenhörna kyrka. Vi som var 
på plats (ca 30 personer) fick veta lite mera om några av 
de personer som är begravda på kyrkogården. En mycket 
intressant guidning av Britt-Marie Gylefors. Den andra 
var en guidning i Sandviken även den arrangerad av Britt-
Marie Gylefors men med många olika guider på plats. 

Vi har många som hjälper oss i styrelsen med allehanda 
göromål, allt från att dela ut medlemsblad till er alla, 
baka till vårt kafferep eller till söndagarna, snickra och 
laga saker, måla, rusta övervåningens kök, dekormåla 
försäljningsdisk, sätta in kyrkport, vara sommarvärd i 
museet och en hel massa annat. Utan deras hjälp skulle vi 
inte klara oss och som tack för deras hjälp anordnade vi 
(i vanlig ordning) en kväll, före Nationaldagen, med god 
plock-mat och förevisning av utställningarna. 70 personer 
var det i år som fick del av kvällen. Hör gärna av er om ni 
vill hjälpa till framöver … eller om vi har missat er!  

Nationaldagen lockade som vanligt många till museet och 
samlade i år ca 250 personer (lika många som rekordåret 
2017)! Enhörnakören tågade tillsammans med fanborgen 
in till tonerna av en gånglåt.     

Årets talare var Maria Holmgren, diakon i Strängnäs 
Stift och bosatt i Enhörna, som hade ett vackert och 
finstämt tal om bl a eldsjälar; allt från Hazelius som 
grundade Skansen till vår förenings arbete! Vi korade 
vinnaren av Enhörnabakelsen som sedan fanns att köpa 
till kaffet. Kören bjöd på flera vackra sånger och avslutade 
traditionsenligt med nationalsången. Därefter öppnade 
museet för säsongen. 



Årets Kafferep, för fjärde året i följd, var populärt och 
lockade ca 200 personer. Den här gången samarbetade vi 
med ångbåten Ejdern som hämtade kaffesugna i Södertälje 
och släppte av dem vid Ekensbergs brygga. Kanalåret bjöd 
på guidning under båtresan. Som tidigare fanns 7 sorters 
kakor, bröd och i år även Enhörnabakelsen, vackert 
uppdukade bord samt mängder av fina små kaffekoppar 
och uppläggningsfat. Kicki Lindqvist som arrangerar 
kafferepet kunde känna sig nöjd! 

För fjärde året i rad deltog vi på Torekällbergets 
1800-talsvecka och visade konservering, äppelringar 
att torka mm. Även de andra hembygdsföreningarna 
i Södertälje deltog och tillsammans var vi ett mycket 
uppskattat och välbesökt inslag. Från oss var Kicki 
Lindqvist, Silvana Lindgren Majander och undertecknad 
där i dagarna tre. Vårt stånd besöktes under dessa dagar 
av ca 500 besökare som intresserat ville se vad vi hade att 
bjuda och det känns att det finns ett nyvaknat intresse för 

gamla metoder att ta hand om mat.  
Höstmarknaden bjöd traditionsenligt på allehanda 
matvaror och andra alster att inhandla, fiskdamm för 
barnen, grillat vildsvinskött med potatissallad, viltkorv 
och kaffe med kaka, lotteri och för tredje året i rad 
bakluckeloppis! I år sålde föreningen Barbro E Sjöströms 
lösöre på loppisdelen och detta drog många besökare och 
många fick med sig fina saker hem därifrån.   

Runt 7 - 800 personer (publikrekord) kom, njöt och 
handlade! Marknadsgeneral Britt-Marie Gylefors var 
mycket nöjd med dagen och vår kassör Anders Östensson 
konstaterade att intäkterna även i år gav ett välbehövligt 
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tillskott till föreningens kassa. 
Mopedrallyt i samarbete med Bernt Eriksson och Susanne 
& Pelle Höglund är även det inne på sitt fjärde år. Antalet 
deltagande mopedister ökar stadigt och från fjolårets 
drygt 90 blev det nu 119 startande och många kom för att 
titta och heja på dem, både vid museet och efter vägen! 
De cirka 250 besökande gick tipsrunda, tittade på museet 
och framförallt åt viltkorv med mos eller korv med 
bröd! Ett mycket uppskattat arrangemang med vår förre 

styrelseledamot Olle Karlsson som sammanhållande. 
Barbro E Sjöström, hembygdsforskare som har förgyllt 
vårt hembygdsblad under många år, avled i januari och 
testamenterade hela sin kvarlåtenskap till vår förening. 

Detta har resulterat i ett mycket fint hembygdsforskarrum 
på övervåningen i småskolan och ett renoverat kök 
(renoverat av våra hjälpare) med Barbros matsalsmöbler 
som kan användas som samtalsrum mm. Forskarrummet 
finns att låna för hembygdsforskning, även om vi inte har 
packat upp allt ännu! 

Vi har även iordningställt en försäljningsdisk med vackert 
marmorerad skiva (ännu en hjälpares verk) där vi kan sälja 
våra produkter på ett tilltalande sätt.  

Våra vanliga öppna söndagar har varit välbesökta med 
omkring 30-talet besökare nästan alla söndagar. Många 
släktforskare kommer för att leta sin historia och många 
tittar i fotosamlingen. Anne-Marie Anderssons stora 
arbete där har möjliggjort för oss alla att se de mer än 1 200 
foton som nu finns.  Hembygdsbladet med lay-out av Juha 
Nyberg har kommit ut med fyra nummer, numera med 12 
sidor varje gång. Bengt Johansson står för samordningen 
av alla våra utdelare och ser till att ni får hembygdsbladen 
hem till er. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medlemmar, 
museibesökande och alla som hjälpt oss under året. Det 
är er uppskattning som gör det roligt för oss alla att arbeta 
med museet! 

Jag önskar er en skön julhelg och trevlig läsning av 
Hembygdsbladet. Njut även av vår julgran som lyser så 
vackert vid LillAhls-korset och missa inte Julmarknaden 
med Gammaldags Jul och sånger i kyrkan!! 
Mona Elveskog, ordförande
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MUSEIBESÖK JULI 2019
En solig dag i juli fick vi besök av män och kvinnor födda 
i andra länder. De leddes av Nursel Awhrone som jobbar 
med dem inom Social- och Omsorgskontoret i Södertälje. 
När de kom in i skolsalen kände de sig hemma ty deras 
barndoms skola var ganska lik vår. Vi berättade att här i 
socken har det funnits 6 skolor på olika platser men att 
alla utom en finns kvar. Vi pratade skolvägar, lekar och 
obefintlig skolbespisning förr.

Även i Storskolan med dess miljöer från ett gammalt 
Enhörna kände de väl igen sig i mycket från sina hemländer. 
Snickarboden och smedjan fångade deras intresse. 

Kvinnorna var särskilt intresserade av vävstugan 
och syateljén. Männen stannade upp vid våra gamla

jordbruksmaskiner som står utomhus och berättade att de 
hade liknande sådana varifrån de kom. De beundrade vår 
svenska natur och uppskattade att de fick komma ut på 
landet. Vi bjöd på kaffe och kaka och hade några mycket 
trevliga timmar tillsammans med dem.
/Anne-Marie
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SKOLBESÖK
En härlig dag i juni fick vi besök av årskurs 2 i Vallaskolan. 
Barnen hälsades välkomna av Kicki och Anne-Marie 
utanför skolbyggnaderna. Eftersom de var ca 40 stycken 
så delades de upp i 2 grupper. Den ena gruppen gick med 
Anne-Marie till Småskolan och den andra följde med 
Kicki till Storskolan. I Småskolan finns en skolsal såsom 
den lämnades år 1965. Barnen satt i 100-åriga gamla 
bänkar som är nötta men ej nedklottrade. De skulle också 

uppträda såsom barnen gjorde förr i en skolsal nämligen 
att räcka upp handen och resa sig ur bänken när man 
skulle svara på frågor. De frågade ivrigt om vad olika 
föremål användes till. Anne-Marie berättade om sin och 
andras skolvägar för 70 år sedan. Barnen följde sedan med 
Kicki till Storskolan där hon berättade om de olika miljöer 
som finns där typiska för Enhörna nämligen en vävstuga, 
syateljé, smedja, tegelbruk, snickeri och ett gammalt 
lantkök där vatten, kylskåp och frys saknades, vilket 
förvånade våra besökare. Kicki visade också hur man 
med tvättbräda och balja tvättade förr och de fick lukta 
på kaffebönor och mala dem i muséets gamla kaffekvarn. 
Vi hade en trevlig förmiddag tillsammans med barnen på 
vårt museum.
/Kicki och Anne-Marie

När Kicki skulle visa hur man tvättade förr med zinkbalja, 
tvättbräde och såpa så var det små hål i den gamla baljan 
och barnen skrek, det rinner!
Fick då visa i den lilla baljan med tvättbräde från 
leksaksutställningen.



VANDRING I SANDVIKEN
I augusti ordnade Hembygdsföreningen en vandring i 
Sandviken. Turen startade vid Norrlöts handelsträdgård 
och gick sedan vägen ner till ångbåtsbryggan och vidare 
till Enhörna varv. Ett antal stopp gjordes efter vägen där 

deltagarna fick information om byggnader, personer 
och händelser. Ett flertal av deltagarna berättade också 
om sina minnen från de 
olika platserna. Vi pratade 
om prästgården Rävlöt, 
Stenby affär som lades ner 
i mitten av 1960-talet och 
tegelbruket. Många mindes 
även Karl Franke och hans 
odlingar. Vi fick information 
om de handelsträdgårdar 
som funnits i Sandviken 
där endast en i dagsläget 
finns kvar. Vi gick 
förbi och pratade om 
frälsningsarméns sommarhem Kämparo och den gamla 
bypumpen. Vi fick också se huset där skådespelerskan 

Ingrid Bergman tillbringade somrar under sin uppväxt. 
En rönn där Ingrid flätat ihop grenar fanns ännu kvar vid 
stugan och i trädgården låg en skulptur av ett lejon som 
Ingrids farfar skapat. Vi stannade till vid ångbåtsbryggan 
och pratade om bryggan och området runt omkring. 
Färden gick sedan vidare till Enhörna varv som var 
vandringens sista stopp. Här fick vi ta del av varvets 
historia fram till idag. Tack till alla som deltog.

Vi som guidade och berättade var: Britt-Mari Gylefors, 
Gunnar Lindqvist, Gunnar Hanson, Inga Ekvall, Birgitta 
Digertz och Eva Jansson.  /Britt-Mari
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Här följer ännu ett utdrag ur J. David Petterssons fantastiska
levnads-beskrivning ”En återblick på flydda tider”. 
/Anne-Marie 

MINNEN
Riksdagshuset i Stockholm byggdes åren 1895-1904. Det 
gick åt mängder av röd granit till detta bygge. Den togs 
från olika håll i vårt avlånga land. På den tiden drevs aldrig 
tegelbruken annat än under den frostfria tiden på året. 
Den övriga tiden höll far alltid på med stenarbeten, om 
det inte var några särskilda reparationer på tegelbruket. 
Det var nog ett par vintrar, som han höll på med uttagning 
av granit till riksdagshuset.
Denna stensort är mycket sällsynt, men ute på en holme 
i Mälaren som heter ”Midsommar” var en mycket stor 
granitklippa. Där var far ledare för ett arbetslag, bröt sig ner 
under markytan, så det blev som ett gruvhål. Det mesta av 
leveranserna togs alltså på ”Midsommar”. Men så fann far 
även en stor granitsten på Ytterenhörna prästgårdsskog. 
Det är från sprängningen av den stenen, som mitt första 
minne är från.
Min bror Oskar och jag brukade gå till far med middag. 
En dag då vi kom fram, hade ett storskott skjutits och 
som hade gått bra. Ur de stora klyftorna kilades sedan ut 
avlånga, stora block, som skulle ha en bestämd längd och 
bredd. Gubbarna satt nu på stenen och pratade, medan de 
åt sin middag. Det var just det där storskottet, som nyss 
gått, som var samtalsämnet. På den tiden var det mycket 
sällan som stensprängning försiggick annat än med 
bergkrut. Det lades då i en viss mängd krut efter behov i 
borrhålets botten och sedan skulle det vara en förladdning 
av antingen fin, torr sand eller sönderkrossad tegelsten 
och så tändes skottet med stubintråd. Det var den väldiga 
sprängverkan, som gubbarna talade om. Jag ser än idag, 
hur Gustaf Andersson i Rosendal satt där på stenblocket 
med sin skinnväska, som han hade sin matsäck i, och så 
sa han till far:
-Det skall ju finnas ett nytt sprängämne, som skall vara 
mycket starkare än krut. Pettersson har väl hört talas om det?
-Jodå, sade min far, det heter dynamit. Jag har t.o.m. varit 
med och sprängt med det. När jag var ungkarl, var jag med 
ute i Ålandshav och byggde fyrar och då sprängde vi med 
dynamit. Men ser Andersson, så kraftiga saker kan man 
inte använda vid sådan här sprängning, då skulle vi bara få 
småbitar av alltihopa. 
Det där samtalet om de väldiga sprängverkningarna 
intresserade mig och etsade sig fast i mitt minne. Sedan 
var jag med far och sprängde brunnar och fick se vad 
dynamiten förmådde.



HÖSTMARKNADEN 

Många besökare kom även i år till vår traditionsenliga 
höstmarknad i augusti. Vår känsla är att vi slog rekord 
med antalet besökare. Det var många säljare på plats 
med varor av alla de slag. Här fanns träarbeten, viltkött, 
grönsaker, smycken, bröd, väv/stickalster, äppelmust och 
mycket mer.
Barn kunde fiska sig en påse godis i vår fiskdamm och för 
vuxna fanns ett lotteri med många finns vinster.
I år fanns även en mängd säljare på plats med baklucke-
loppis. Här fanns ett stort utbud av olika prylar, kläder, 
dvd, böcker och annat. Hembygdsföreningen sålde i ett 
loppisstånd delar av Barbro E Sjöströms hem. Där fanns 
möbler, porslin, linne, hushållsprylar med mera att 
inhandla. 
I grilltältet var det full fart. Här serverade man inte bara 
korv utan även grillat vildsvinskött och potatissallad. 
Doften lockande många besökare att komma och handla 
sin lunch i serveringen. I ”kaffestugan” fanns som vanligt 
gott kaffe med olika hembakade godsaker. Ingen behövde 
gå hungrig eller kaffesugen från marknaden.
Museibyggnaderna var öppna och många gäster tittade på 
våra utställningar och många var även intresserade av att 
se föreningens nya forskarrum.
Det såg ut som alla trivdes och njöt av en härlig 
marknadsdag. 
Välkomna tillbaka nästa år!   /Britt-Mari
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Här följer ännu ett utdrag ur Enhörningen skriven av 
Rolf Andersson klass 3 i Kyrkskolan i Överenhörna år 1954.

EN DRÖM
Några dagar före jul hade Erik varit med far till staden. 
Där hade han sett många fina julklappar. Det var bilar, 
flygmaskiner, tomteluvor och julgransprydnader. På natten 
började han drömma om allt han sett. Han tyckte, att det var 
julafton och att han höll på att kläda granen. Han hängde 
upp äpplen, stjärnor, karameller samt satte fast ljus.

Om en stund knackade på dörren och Eriks pappa sade: 
”Stig in” In kom jultomten. ”Finns det några snälla barn 
här?” Då tänkte Erik på hur han slagit katten. Men tomten 
tömde ut alla paketen, som han hade i säcken. Plötsligt 
vaknade Erik av en skällande hund utanför fönstret. 
Allt var endast en underbar dröm!

ETT STORT GRATTIS ÖNSKAS ÖVER-
ENHÖRNA BYGDEGÅRD TILL DEN 
MYCKET GLÄDJANDE OCH FINA 
UTNÄMNINGEN! 

TRADITIONEN MED 
JULKORT
I över hundra år har vi skickat 
julkort till släkt, vänner och 
bekanta. Jultomten har varit 
det mest förekommande 
motivet. De första julkorten 
sändes i England på 1840-talet. 
Tidigare hade man sänt 
hälsningar till nyår. Till Sverige 
kom seden på 1880-talet. På 
1890-talet började man anlita 
svenska konstnärer, men långt 
in på 1900-talet så trycktes 
korten i Tyskland. I början 
hade de oftast inte motiv med 
julanknytning utan motiv som 
blommor och fåglar.

De religiösa motiven kom tidigt och de har funnits med 
hela tiden. Mest vanligt var förstås jultomten. Först 
liknade han Sancta Claus, högrest med skägg och fotsid 
rock. Sen kom Jenny Nyströms tomte, som lånade drag 
från folktrons tomte, den som vakade över gården och de 
som bodde på den. Idag skickar vi inte längre så många 
julkort utan kontaktar våra nära genom telefonen eller 
datorn. Men visst är det roligt att få ett och annat julkort i 
brevlådan tycker undertecknad.
/Anne-Marie

Även bygdegården har fått bidrag via Länsstyrelsen och 
Jordbruksverket/EU .



VI RENOVERAR VÅRA BYGGNADER
Som ni säkert har sett om ni har haft vägarna åt museets 
håll, så renoveras nu våra museibyggnader för fullt. Silvana 
Lindgren Majander och undertecknad ansökte om och fick 
bidrag från Enheten för kulturmiljö på Länsstyrelsen och 
från Jordbruksverkets landsbygdsprogram (EU-medel). Vi 
fick det vi sökte, men Storskolan var i så dåligt skick att vi 
fick göra en tilläggsansökan, som turligt nog även den fick 
grönt ljus.
När fasadputsarna började sitt jobb föll 90 % av putsen 
ner från fasaden och i offerten ingick 20 %. Det var den 
ursprungliga färgen som satt kvar under spritputsen som 
var problemet och nu fick murarna slipa bort all gammal 
färg för att få fäste för den nya spritputsen – Ett gigantiskt 
arbete!

När snickaren började med byte av rötskadat virke visade 
det sig att även två av takstolarnas hanbjälkar (den nedre 
sammanhållande balken på takstolen) var rötskadade och 
måste bytas delvis. Den ena byttes 70 cm in och den andra 
hela 1,8 m in. Den sämsta hade även satt sig en del och 
måste stagas upp. Dessutom var takvirket angripet tre 
meter upp på ena sidan och två meter på den andra. Hela 
den lilla verandans tak var murket och måste bytas totalt 
och även förankras då den yttre delen inte hade fäste inåt.

När så takläggarna skulle göra sitt jobb fanns ingen takpapp 
utan bara ett gammalt omlottlagt trätak med tegel direkt 
på (anledningen till allt rötskadat virke). På det taket kan 
man inte lägga vanlig takpapp eftersom det är mellanrum 
mellan brädorna. Den bästa lösningen blev då en dyrare 
takpapp som klarar mellanrummen.

Snickaren har ju även gått igenom alla fönster och bytt 
rötskadat virke även på dem. Då hittade vi ett fönster som 
sedan gammalt var skarvat med små lister för att passa in 
i karmen, ett nytillverkat fönster blev lösningen där. Och 
nytillverkade är även de halvmåneformade fönstren på 
vinden som det inte fanns mycket kvar av (men de var 
medräknade redan från början). 

Så började vår renovering och vi har slitit vårt hår och 
funderat hur vi skulle klara detta. Det löste sig ju till slut 
med tilläggsanslaget och vi är så lyckliga över att det mesta 
av arbetet på Storskolan är klart och att vi nu har ett tätt 
hus som kommer att klara sig i många många år framöver!
Nu har arbetet flyttat över till Småskolan och även den 
har sina brister men det vi hittills hittat är sådant som vi 
visste om. Visserligen var taket mera murket även där, 
men inte tillnärmelsevis i samma omfattning som på 
Storskolan. Målningen av båda skolornas fönster mm är 
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nästa sommars arbete. Så riktigt klara är vi inte på långa 
vägar ännu!

Båda husen kommer att ha samma fasadfärg och samma 

färg på knutar och fönsteromfattningar. Storskolan har 
fått rödtjärade vindskivor, medan Småskolan ska ha vita. 
Småskolans vindskupa blir rödtjärad som idag. Storskolan 
ska ha kvar sina vita fönster medan Småskolan ska få 
gröna som den en gång har haft. Så skolbyggnaderna blir 
lika men ändå lite olika, precis som de alltid har varit. 

Färgsättningen är inte helt den ursprungliga, då hade 
husen fått olika fasadfärg, men tagen ungefär från det år då 
båda husen stod på plats dvs i början av förra sekelskiftet. 
Vi har haft hjälp av en antikvarisk ledare som har letat 
fram ursprungliga färger.

Vi känner oss mycket nöjda med det som gjorts och görs 
och vi hoppas att ni alla håller med oss och gläds över att 
husens framtid nu är tryggad!  
/Mona
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Medlemsavgiften för år 2020 - snälla betala in snarast!
Medlemsavgiften går bl a till kostnader för drift och 
underhåll av Hembygdsmuseet, kostnader för framtagning 
och distribution av hembygdsbladet, skrifter mm. Vår 
ambition är att Enhörna, med sin speciella natur och 
historia, ska fortsätta vara kommunens ”smultronställe”. 
Som medlem hjälper du oss med det. 
Bifogat finns en PG-blankett som kan användas till 
medlemsavgiften. Vi är tacksamma om du betalar så snart 
som möjligt. Årsavgiften är 150:-/200:- (enskild/familj). 
Tack och God Jul önskar kassören.

JULMARKNAD, SÅNGGUDSTJÄNST 
och GAMMALDAGS JUL    
den 15 december kl 11.00 – 16.00
För andra gången samarrangerar Bygdegårdsföreningen, 
Enhörna församling och Hembygdsföreningen en 
JULMARKNAD med mycket runtomkring. Då våra 
lokaler ligger så nära varandra vid Överenhörna kyrka 
har vi aktiviteter i alla tre.
Program:
11.00 -16.00 - I Hembygdsmuseet är det Gammaldags jul 
med försäljning med jultema, julgröt med skinksmörgås 
samt adventskaffe med pepparkaka och saffransbröd, 
pyssel för barnen och utomhus julgransförsäljning. Båda 
husen är juldekorerade med girlanger, julgran, julkläder 
och vackert julbord att beskåda.
11.00 -16.00 - I Bygdegården är det Julmarknad med 
allehanda marknadsstånd som säljer allt från viltkött till 
hemvävda mattor dvs mängder av trevliga saker att ha på 
julbordet, ge bort i julklapp eller bara köpa för att njuta av. 
Där finns också grillad viltkorv att inmundiga.
15.00 -16.00 - I Överenhörna kyrka är det Sånggudtjänst, 
där vi tillsammans sjunger välkända julsånger.

Trädvårdsföreningen önskar alla välkomna till årets 
julglimmer i körsbärslunden. 
Klockan 17 tänds mängder av marschaller och i träden 
hänger hundratals lyktor med levande ljus. Dessutom 
tänds en stor brasa att värma sig vid. Om vädret står oss bi 
utlovas ett förtrollat landskap. 
Bilburna besökare kan parkera vid Ytterenhörna kyrka. 

Stöd oss också genom att 
köpa våra skrifter, filmer och 
vy-/presentkort att ge bort 
som julgåvor eller presenter. 
De kan köpas på museet, på 
Norrlöts Handelsträdgård 
eller på Destination Södertälje 
(turistbyrån).

ENHÖRNA HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE
Mona Elveskog, ordf. 070/214 55 01 (elveskog@telia.com)
Britt-Mari Gylefors, v. ordf. 070/535 84 56  (b.gylefors@telia.com)
Anders Östensson, kassör 070/687 15 81 (andersostensson@hotmail.com)
Anne-Marie Andersson     070/672 42 46  (anne-marie.majhem@telia.com)
Kicki Lindqvist 070/990 40 83 (kickilindqvist1947@gmail.com)                                         
Bengt Johansson  072/877 24 34 (iobjohansson@ekeby-ktv.net)
Juha Nyberg 070/325 99 03 (juha.nyberg@linearis.se)
Silvana Lindgren  076/724 41 58 (silvana.lindgren@gmail.com)

Box 39, 151 28 Enhörna
Medlemsavgiften är 150/200:-/år (enskild/familj). 
Plusgiro 23 89 45-0  |  Swish 1234006839 

Hembygdsmuseet håller öppet söndagar under 
juni - september 13.00 - 16.00. 
Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill 
besöka museet vid annan tidpunkt. 

Besök föreningens hemsida:  
www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening 

JULGLIMMER 
Enhörnas traditionella eldfest
Juldagen kl 17.00 - 22.00 i Körsbärslunden vid Ytterenhörna.

Har ni inte varit där? 
Gör ett besök!  Ett helt 
unikt skådespel.


