Höstprogram 2022
Torsdag
29 sept
kl 19:00

Doktorerna på Drottningholm
Kungligheterna omgav sig med livläkare och
livkirurger, som satte sin prägel på livet kring slottet. De
dödliga sjukdomarna var många. Länge var just
mälaröarna ett av de värst drabbade malariaområdena i
Sverige.
Jan Malmstedt kommer och berättar om sin bok.
Kostnad 50 kr inkl fika

Hembygdsgården
Jan Malmstedt

Lördag 1 okt
Söndag 2 okt
10-12
12-14
14-16

Tunnbrödsbakning i stenugn
Du får prova på att baka tre sorters bröd i vedeldad
stenugn. Havrebröd, tunnbröd och knäckebröd.
Boka tid hos Agneta 070 224 99 35
Kostnad 200 kr/person

Bagarstugan
Agneta Collberg

Lördag
29 okt
13:00

Vill du stöpa egna ljus till vintermörkret?
Nu finns det möjlighet att prova på.

Ekbacken
Maya Bergqvist
Agneta Collberg

Torsdag
17 nov
Kl 19:00

På resa genom Europas kanaler och floder
I sommar har de rest med ”Adelsö Majsan” från Adelsö
till Frankrike. De hade tänkt komma till Medelhavet
men…De kommer och berättar om sitt äventyr i ord och
bild.
Kostnad 50 kr inkl fika

Hembygdsgården
Anette och Åke
Björk

Torsdag
24 nov
Kl 19:00

Renovering av en Studebaker 1928
I flera år har de hållit på och renoverat denna gamla bil.
Hur svårt kan det vara? Här får vi höra om deras
vedermödor.
Kostnad 50 kr inkl fika

Hembygdsgården
Olle Weslien
Bosse Stolt

Lördag
27 nov
Kl 11-15

Julmarknad
Vi vill försöka få till en lika trevlig marknad som förra
året på dansbanan. Kom och känn stämningen och titta
in i hos oss och få lite julkänsla.

Festplatsen
Adelsövallen

Lördag
3 dec
Kl 12-15

Tomteverkstad
Vi ska försöka få till en tomteverkstad där man kan
tillverka sina egna julklappar. Inte riktigt klart än men vi
återkommer så fort som vi vet.

Uppgården eller
Hembygdsgården

Föranmälan till 070 421 73 53 Maya
Kostnad 120 kr/pers

Alla är lika välkomna – även du som ännu inte är medlem

Projekt

Har du några målningar med motiv från Adelsö?
Vi försöker få till Adelsö nu och då. Har du en målning från något ställe på Adelsö? Vi letar
i vårt arkiv och ser om vi har något fotografi från samma ställe. Sedan tar vi ett nytt kort för
att se hur det ser ut nu - Adelsö i förändring. Vill du vara med? Kontakta Agneta så
kommer vi och fotograferar av din tavla.

”Platser som finns i mannamun men inte på kartan”
Detta är ett pågående projekt. Vi vill gärna ha in fler förslag på platser som kan vara med.
I senaste numret av Adelsö Nytt berättade vi om Oxhalsen. Målet är att det ska bli en
samlad skrift så småningom. Är det någon som är intresserad att vara med?

Bli medlem i Adelsö hembygdslag!
Medlemsavgift 150 kr/person/år.
Betala in på postgiro 364846-6
eller Swish 123 387 84 36
Kom ihåg att skriva namn, adress och gärna e-post adress vid inbetalningen

Vi i Adelsö Hembygdslag vill bevara kulturarvet bland annat genom att:
- Arkivera dokument inklusive fotografier och rörliga bilder
- Samla in och visa föremål med lokal anknytning
- Forska för att finna ny kunskap
- Berätta om och levandegöra vår historia
- Underhålla Uppgårdens museum och byggnader

Adelsö Hembygdslag
Kontaktperson:
Agneta Collberg 070 224 99 35
agneta.collberg@gmail.com

Välkomna!!!
www.adelsohembygdlag.se/aktiviteter

