ÅKERS HEMBYGDSFÖRENING

Program hösten 2013
7/9

Hembygdens helg
Alla hembygdsföreningar i Strängnäs kommun visar upp något särskilt
denna dag mellan klockan 10.00 och 16.00. Vi i Åker visar Bruksarkivet.
Vid Bruksarkivet finns program för att hitta till de övriga föreningarna.

12/9

Kyrkogårdsvandring
Vad kan gravstenarna berätta för oss?
Släktforskarföreningen och Christer Ståhl inventerade Åkers kyrkogård
2012. Nu kan du följa med Evert Lidén på en intressant och spännande
tur bland gravstenar på Åkers kyrkogård.
Samling vid Åkers kyrka klockan 18.00

7/10

”Med fötterna på jorden”
Filmen visades i våras och blev mycket uppskattad därför kommer den
här i repris. Filmen handlar om de sista åretruntboende jordbrukarna i
byn Stormbo och om utvecklingen i brukssamhället Ankarsrum.
Filmen är 80 minuter lång.
Församlingshemmet 19.00.
Medlemmar fri entré, övriga 40 kr.

22/10

Vårt dagliga bröd
En berättarafton om hur mat och matvanor förändrats.
Anna-Lena Bergström från Sörmlands museum leder denna berättarafton.
Var med och berätta till bilder och beskrivningar från Anna-Lena

eller bara lyssna

Åkers bibliotek 19.00

12/11

Anthony Briun arrendator av Åkers Krutbruk
Under en period på 1600-talet var Anthony Briun arrendatorn av
Krutbruket. Vid sin död begravdes han vid Åkers kyrka.
Om honom och hans verksamhet vid Krutbruket berättar Eva Vajstedt.

Reservation för eventuella ändringar
STYRELSEN FÖR ÅKERS HEMBYGDSFÖRENING

ÅKERS HEMBYGDSFÖRENING
Smalfilmer av Lars Axelsson
Kvällen avslutas med att vi ser på ett par av Lars Axelssons
smalfilmer som föreningen låtit digitalisera.
Församlingshemmet 19.00.

11/12

Traditionsenlig Glöggafton i Motstugan
Glöggens historia och hur du tillverkar din egen glögg får du lära dig av
kvällens föreläsare och glöggen som serveras kommer vara av det lite
ovanligare slaget.
Vi passar även på att tacka de som gjort lite extra för föreningen i år,
de tilldelas Åkerskalendern 2014.
Kvällen inleds som sig bör med Luciatåg.
Glögg och kaffe bjuds det på som vanligt.
Lotteri och försäljning av vår almanacka med mera
Motstugan kl. 19.00.

Inträde 30 kr.
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