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Välkomna 
till våra 

hembygder!
• Öppet och aktiviter
• Gå en tur på egen hand
• Pärlor för fikakorgen
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2020 är en sommar då vi håller avstånd från varandra och hembygdsföreningarna har 
tvingats ställa in merparten av alla sina program. Detta innebär dock inte att ni behöver 
vara utan många av de upplevelser hembygdsföreningarna har att erbjuda. Här är några 
tips för hemestersommaren 2020. De är uppdelade i aktiviteter, tips för den som vill göra 
en utflytkt med kaffekorgen och öppethållande av museer och caféer och sist med inte 
minst, själv-guidande turer och vandringar för den nyfikne och kanske lite äventyrlige. 

Välkomna till de sörmländska hembygderna 2020! 

Här nedan är kartan med alla de hembygdsföreningar som finns i Sörmlands län. Våra 
respektive hemsidor hittar du på www.hembygd.se och ungefär hälften av föreningarna finns 
på Facebook. 
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Kalendarium juli-augusti
Aktiviterna nedan planeras bli genomförda, men nya beslut kan komma att fattas. Vänligen se hemsidan 
för senaste uppdateringar. Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för vår egen och alla andras hälsa denna 
sommar. 

11 juli, Stadsvandring i Mariefred. 
Kl 14 med samling vid Kyrkoplan. Anmälan hos 
turistbyrån 0159-297 90. Begränsat till tio personer 
per gång. Vandringen tar ca 50 minuter. Vi berättar 
om klostret Pax Mariae, Rådhuset, Sveriges äldsta 
värdshus mm. Mariefreds hbf, Strängnäs kommun

12 juli, Öppet hus vid Kalsta, Floda
Kl 13-16. Bakning och försäljning av tunnbröd. 
Kaffeservering. Floda hbf, Katrineholms kommun

15 juli, ”Vi var som ni – ni blir som vi”, Malm-
köping
Välkommen till en kyrkogårdsvandring kl 18 vid 
kyrkan. Leif Jacobsson lotsar er bland gravarna vid 
Lilla Malma kyrka och bjuder på minnen och anek-
doter kring såväl kända som idag kanske glömda 
människor och händelser i bygden. Pga Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer är maxantalet 
deltagare 50 personer. Först till kvarn gäller. Anmä-
lan görs till Leif Jacobsson på telefon 070 671 89 46 
eller per mejl till mhbf@telia.com  Deltagaravgiften är 
50 kronor och betalas på plats. Samarr, se hemsi-
dan. Malmköpingsortens hbf, Flens kommun

16 juli, Sommarcafé vid Tuna kykskola
Kaffeservering kl 13-15 i den härliga trädgården 
utanför skolan med möjlighet för barnen att leka. 
Guidning i skolmuséet. Tuna hbf, Nyköping kom-
mun

18 juli Tiondebodens dag i Stigtomta
Kl 14-16 vid Skillra fd prästgård. Pga restriktioner 
har vi två meters avstånd och sitter åtskilda när 
vi fikar. Vi visar museum med gamla lantbruksin-
ventarier, lite historia i bilder om Prästgården och 
Qualstret, som hörde till prästgården. Välkomna! 
Stigtomta hbf, Nyköping kommun

18 juli, Stadsvandring i Mariefred
Kl 14 med samling vid Kyrkoplan. Anmälan hos 
turistbyrån 0159-297 90. Begränsat till tio personer 
per gång. Vandringen tar ca 50 minuter. Vi berättar 
om klostret Pax Mariae, Rådhuset, Sveriges äldsta 
värdshus mm. Mariefreds hbf, Strängnäs kommun

19 juli, Öppet hus vid Kalsta, Floda
Kl 13-16. Bakning och försäljning av tunnbröd. 
Kaffeservering. Floda hbf, Katrineholms kommun

23 juli, Sommarcafé vid Tuna kykskola
Kaffeservering kl 13-15  i den härliga trädgården 
utanför skolan med möjlighet för barnen att leka. 
Guidning i skolmusét. Tuna hbf, Nyköping kom-
mun

25 juli, Linbanemuseet är öppet
Kl 11-14 är museet öppet. Ingen servering pga epi-
demin. Vägbeskrivning på kalklinbanan.se. Kalklin-
banans vänner, Eskilstuna kommun. 

25 juli, Stadsvandring i Mariefred 
Kl 14 med samling vid Kyrkoplan. Anmälan hos 
turistbyrån 0159-297 90. Begränsat till tio perso-
ner per gång. Vandringen tar ca 50 minuter. Vi be-
rättar om klostret Pax Mariae, Rådhuset, Sveriges 
äldsta värdshus mm. Mariefreds hbf, Strängnäs 
kommun

26 juli, Öppet hus med veteranfordonsträff vid 
Kalsta, Floda
Kl 13-16. Bakning och försäljning av tunnbröd. 
Kaffeservering. Floda hbf, Katrineholms kommun

28 juli, Botvids namnsdag 
Kl 18-20 firas Botvids namnsdag vid Botvidstäp-
pan. Ta med kaffekorg. Husby-Rekanre hbf, Es-
kilstuna kommun 

30 juli, Sommarcafé vid Tuna kykskola
Kaffeservering  kl 13-15 i den härliga trädgården 
utanför skolan med möjlighet för barnen att leka. 
Guidning i skolmusét. Tuna hbf, Nyköping kom-
mun

2 aug, Frisluftsgudstjänst vid Skinnartorps- 
stugan
Kl 10-12. Svenska kyrkan och Frikyrkan deltar. 
Vid otjänlig väderlek (snö och drivis) samlas vi i 
Bälinge kyrka i stället. Medtag kaffekorg och kan-
ske en stjärtlapp. Skyltning från infart till Måste-
na. Bälinge hbf, Nyköpings kommun
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6 aug, Musikcafé vid Tuna kyrkskola 
Kaffeservering. Tuna hbf, Nyköping kommun

8 aug, Samhällsvandring, Kyrkbyn - 
Kvarnen
Pga restriktioner till följd av coronaviruset har vi 
två meters avstånd och sitter åtskilda när vi fikar.
   Årets samhällsvandring tar oss mellan Kyrkbyn 
och Kvarnen. Ewa Haag-Jarlö berättar om Kyrk-
byn. Vi går vidare mot bl a NTO-lokalen, och de 
äldsta husen längs Oxelvägen fram till Stigtomta 
Kvarn. Ta med fikakorgen och något att sitta på. 
Stigtomta hbf, Nyköpings kommun 

9 aug, Friluftsgudstjänst på hembygdsgården 
i Sparreholm
Kl 14 blir det friluftsgudstjänst i parken vid Hem-
bygdsgården. Vi hoppas kören kan ställa upp 
med sång och musik. Hembygdsföreningen bju-
der på kyrkkaffe efter gudstjänsten. Hyltinge hbf, 
Flens kommun

15 aug, Vandring i Öknaby
Samling vid Floda folkets hus kl 10. Medtag kaf-
fekorg. Floda hbf, Katrineholms kommun

16 aug, Gårdsvandring, Märinge gård
Kl 10-12. Aspö-Tosterö hbf, Strängnäs hbf 

20 aug, Grillkväll vid krogkällaren
Kl 18. Ta med något gott att grilla och fika. För-
eningen håller med grillar. Vi fattar slutgiltigt be-
slut om genomförande i augusti. Se hemsidan. 
Julita hbf, Katrineholms kommun

22 aug, Gårdshistoriskt besök vid Stentorp, 
Stigtomta
Kl 14-16. Pga restriktioner till följd av coronavi-
ruset har vi två meters avstånd och sitter åtskil-
da när vi fikar. Ingen samåkning från Stigtomta 
kyrka. Se hemsidan om ev anmälan, beroende på 
besked från myndigheter. Dokumentationen finns 
också att köpa. Ta med fikakorgen och något att 
sitta på. Stigtomta hbf, Nyköpings kommun 

26 aug, Vandring vid gruvorna på Hållet
Välkommna till en vandring vid gruvorna på 
Hållet med Bengt Sjögren. Bengt kommer att be-
rätta om gruvverksamheten i Nyköpingstrakten 
och speciellt om gruvorna på Hållet. Samling vid 
Gustav Adolfsgruvan (Silvergruvan). Detta är en 
utomhusaktivitet. Vi följer Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer med fysisk distans och 
begränsat antal personer. Nyköpings hbf, Nykö-
pings kommun

27 aug, Vandring Bälgviken
Årets upplaga av Bälgvikenvandringen kl 18-20. 
Samling kl 18 vid Tunnbindartorp. I skrivande 
stund är vandringsmålet inte fastställt. Medtag 
kaffekorg. Husby-rekarne hbf, Eskilstuna kom-
mun

29 aug, Bergshammar - Mässan
Kl 10-14. Loppis, bildvisning, lekar, servering. 
Plats: Bergshammars bygdegård. Samarr, se hem-
sidan. Bergshammars hbf, Nyköpings kommun. 

29 aug, Linbanemuseet är öppet
Kl 11-14 är museet öppet. Ingen servering pga 
epidemin. Vägbeskrivning på kalklinbanan.se. 
Kalklinbanans vänner, Eskilstuna kommun. 
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Ålö, Oxelösund
Till Ålö tar du kajak, roddbåt eller båt till be-
söksbryggan vid Ålö skärgårdshemman. Här 
finns tältplats, grillplats, kokhus och vindskydd. 
Vandringsstigar för dig som besökare. Du kan 
hyra roddbåt av hembygdsföreningen
Oxelösunds hbf

Björnlunda hembygdsgård
En pärla med underbar känsla och spännande 
miljö. Många fina promenadstråk finns i områ-
det. Vandrarhemmet är bemannat kl 18-20. 

Hembygdsgården i Viala 
I Viala, mellan Vingåker och Katrineholm ligger 
Västra Vingåkers hembygdsgård. Den är en fin 
plats för stämning och fika. Skyltat från rv 52. 

Hembygdsgården i 
Sparreholm
Hyltinge hbf har lyckan att förvalta denna un-
derbara plats vid Båvens strand. Den ligger pre-
cis öster om samhället. 

Flens hembygdsgård
Mitt i Flen, på toppen av berget, ligger denna 
oas. Kommer du hit har du svårt att förstå att 
du faktist är i en stad. Följ skyltarna. 

Fler hembygdsgårdar som 
är väl värda ett besök är: 

• Mellösa 
• Malmköping
• Callanderska gården i Mariefred
• Katrineholm vid stora Djulö
• Årdala, på bild här till vänster
• Tunaberg
• Vagnhärads hembygdsgård Trostorp, på 

bild till höger
• Gryts hembygdsgård, Stjärnhov 
• Gåsinge Dillnäs hembygdsgård Ullevi

Välkommen med kaffekorgen

Långmaren
Syns på framsidan av detta häfte. Där bedrivs i år ingen 
verksamhet, men det är ett utmärkt utflyktsmål. Gården 
hör till Nynäs. Skylt från väg 219. 
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Garvaregården i Trosa  
är öppen tors-sön kl 11-16. Muséet 
är öppet samma tider och vi är några 
som turas om att vara museivärdar 
då vi kan berätta och guida lite. Vi 
har också allmoge-loppis och lapp-
täcksutställning. Ett par hantverka-
re har försäljning. Caféet är öppet. 
Garvaregården är en riktig pärla!
Vi håller avstånd.
Trosa hbf, Trosa kommunAxel Oxenstierna i Jäder

Hembygdsmuseeet i Barva 
Öppet lörd kl 11-15 till och med 5 sept 2020, Barvagården. Välkommen till ett traditionellt hem-
bygdsmuseum fyllt med föremål från vanliga människors vardagsliv förr i världen. 
Barva hbf, Eskilstuna kommun

Vi har öppet

Utställningen öppnar tisdagen den 
7 juli kl 11. Den kommer att vara 
öppen under fyra veckor tom sön 
den 2 augusti. Öppet tis, tors, lör 
och sön kl 11-15. 
  Inträdet är 50 kr/person och då in-
går munskydd, plasthandskar och 
även tillgång till handsprit.  I öv-
rigt gäller Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer med avstånd 
mm.
  Det finns goda möjligheter att ta 
med egen fikakorg. Det finns även 
en del av information från projektet 
om konstnärinnan Karin Larsson. 
Välkomna!
Föreningen Kunskapsturism Kafjär-
den, Eskilstuna kommun

En övernattning 
utöver det vanliga!

I Björnlunda kan du övernat-
ta på hembygdsgården och i 
Oxelösund på Mästerlotsen. 
Kontakta respektiva förening 
för att få reda på mer. 
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Hyr roddbåt i Gamla 
Oxelösund
När du vill vandra på Furön eller fiska finns 
båt att hyra. Båtar finns vid gästbryggan. 
Hyreskostnaden för en dag är 200 kronor. 
Boka på telefon 0155-30068 eller via boka@
oxhembygd.se Läs mer på vår hemsida www.
hembygd.se/oxelosund
Oxelösunds hbf, Oxelösunds kommun

Kolarvecka!
Det blir ingen stor tändning av årets kolmi-
la, men det blir ändå en
kolarvecka 11-18 juli med kolning dygnet 
runt. Kom gärna förbi och se
hur kolningen går till och prata med ko-
larna!
Östra Sörmlands gruvförening, Gnesta 
kommun

Museet på bruksområdet i 
Åker
Öppet kl 12-15 i juli ons-sön, i aug lör-sön. 
På delar av museets 500 m2 berättar vi 
om ett av Sveriges äldsta företag, grundat 
1580 - Åkers Stycke Bruk. Museet berättar 
också om den bygd som försörjde bruket 
med arbetskraft och råvaror såsom malm, 
träkol och kalk.
Åkers hbf, Strängnäs kommun

Hjälp oss fortsätta visa och berätta om folk och liv, förr och 
nu, i hembygden

Hembygdsrörelsen drivs av ideella krafter som är mycket beroende av medlemsavgifter, inträ-
den, fikaförsäljning och gåvor. Om ni uppskattar det ni får uppleva hoppas vi ni kan bli medlem 
eller ge en gåva till den förening ni besökt. 
Gåvan går bra att swisha till 123 483 72 33 och uppge vilken förening ni vill stödja. 
Det går också att sätta in pengarna på bg 619-1928. Vi tackar för allt stöd vi får och vet att era 
bidrag kommer att användas väl. 
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Stånggångsleden och 
Marviksleden 
utanför Åkers styckebruk. 
På vårt Bruks- och hembygdsmuseum finns 
en ledbeskrivning som berättar om intressanta 
platser och även innehåller en karta med leden 
inlagd. Beskrivningarna finns också på Ica i 
Åker styckebruk.  En vägbeskrivning finns på 
akershembygd.se under rubriken ”Sevärdheter”. 

Upplev bruksmiljön i Högsjö
13 kulturbyggnader presenteras i en av Kul-
turmiljöföreningens årsskrifter som nu finns 
på deras hemsida www.hembygd.se/hogsjo Karta 
finns med i skriften. 

Låt oss ta dig med på en tur ut 
på Fogdön,
lockar hembygdsföreningen i sin informations-
folder. Mäktiga minnesmärken från förr och da-
gens kornbod. Här finns tips om saker att göra 
och platser att besöka. 
www.hembygd.se/fogdon

”Gamlavägen” eller ”Från 
Gulf till BP”
Lilla vägen mellan Valla och Sköldinge har i 
år fått en egen guide. Med hjälp av telefon 
eller läsplatta kan du titta på bilder, läsa texter 
och lyssna på berättelser om människor  som 
levt här och få reda på mer om vad som hänt 
här. Foldern hittar du på hemsidan 
www.hembygd.se/skoldinge-valla-lerbo

Vi guidar er i hembygden


