Vårprogram 2022
Söndag
27 mars
kl 18:00

Årsmöte med sedvanliga förhandlingar

Torsdag
7 april
kl 19:00

Handtryckta tapeter

Lördag och
söndag
23-24 april
Kl 10-12
Kl 12-14
Kl 14-16

Bakningsdagar

April-maj
dagtid

Staket – laga – reparera – måla

Torsdag
12 maj
kl 19:00

Släktforskning

Torsdag
26 maj
Kl 11:00

Vandringsdag

Torsdag
9 juni
Kl 19:00

Finnhagskällan

Hembygdsgården

Efter årsmötet kommer Kenneth Einarsson och
berättar om sina tomatodlingar. Han har ett 50-tal
olika sorter. Det finns möjlighet att köpa tomatfröer
till årets odlingar.
Mats arbetar på ”Handtryckta tapeter” på
Långholmen. Han kommer och berättar om sitt
arbete och hur man kan återskapa gamla tapeter. Tag
gärna med egna gamla tapetbitar så hjälper Mats dig
att åldersbestämma dem. Visst vore det kul om vi
har något mönster som är nytt för honom…
Kostnad 50 kr inkl fika
Äntligen kan vi få komma igång och baka igen.
Boka in dig på ett tvåtimmars pass. Det får plats 4
personer på varje pass. Vi bakar 3 sorters bröd,
tunnbröd, havrebröd och knäckebröd.
Boka tid hos Agneta 070 224 99 35.
Kostnad 200 kr/pers
Staketet vid Uppgården behöver repareras. Vi
kommer att träffas vid ett flertal tillfällen då vädret
ser lovande ut. Vill du hjälpa till? Kontakta Agneta
så sätter vi upp dig på en lista så blir du kontaktad
när det är dags. Är vi många går arbetet lättare och
snabbare och tänk vad fint det blir med nytt staket!
Kom igång med släktforskning. Sture Junér från
Storstockholms släktforskarförening visar oss var
och hur man kan finna sina rötter. Han lotsar oss
igenom gamla kyrkböcker och handstilar som vid
första blicken kan vara otydbara.
Kostnad 50 kr inkl fika
På vandringsdagen kommer vi att bjuda på mjöd på
Kunsta gravkullar. Dricka mjöd i kohorn – kan det
bli bättre.
Torsdagkväll före trefaldighetsafton är det dags att
dricka för lycka och välgång under året. Det är ju
just denna kväll som vattnet har som mest magi.
Vi pyntar källan och dricker sju klunkar vatten
under tystnad…. Skyltning finns på Adeslö ringväg
från Karlslund.

Hembygdsgården
Mats Qwarfordt

Bagarstugan
Uppgården
Agneta Collberg

Uppgården
Snickargruppen

Hembygdsgården
Sture Junér

Adelsö vandringsled
Kunsta gravkullar

Finnhagen, Karlslund
Agneta Collberg
Maya Bergqvist

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

Söndag
14 augusti
Kl 11:00

Uppgården

Hembygdsdag
Andra söndagen i augusti är det dags för
hembygdsdag. Vi hoppas på lokala hantverkare och
försäljning av lokala grönsaker. Bagarstugan är i
gång som vanligt och musik ska det också vara,
precis om en riktig hembygdsdag ska vara.

Pågående forskningsprojekt:
”Potatisodlingen på Adelsö”
Detta är ett pågående projekt som vi hoppas vi kan ha som tema på hembygdsdagen.
Är det någon som har mer material som kan vara intressant? Har ni bilder på potatisplockare och
historier om dem?
”Jag är så bra på att gräva upp potatis, så jag hinner gräva upp till fyra plockare. Jag är också så
snabb plockare så det går åt fyra grävare om jag plockar”
”Platser som finns i mannamun men inte på kartan”
Nu under hösten ska vi försöka blåsa liv i detta projekt. Vi vill gärna ha in fler förslag på platser
som kan vara med. Är det någon som är intresserad att vara med?
Vi har börjat lite lätt med att berätta om en plats i taget i Adelsö nytt. Så småningom ska vi försöka
få till en samlad skrift.

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

Välkomna!!!
Adelsö Hembygdslag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson:
Agneta Collberg 070 224 99 35
agneta.collberg@gmail.com

www.adelsohembygdlag.se/aktiviteter

