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PROGRAM FÖR HÖSTEN 2021
Nya och gamla medlemmar hälsas Hjärtligt välkomna ll en ny     

höst med Saltsjöbadens Hembygdsförening!

Måndag 4 oktober 19.00 Oskar Kihlborg,från Everest till Östersjön
Välkomna till Teater Fredags lokaler i Gamla Kommunalhuset på Byvägen 54. Oskar har gjort sig 
känd som fotograf, författare, seglare och miljökämpe. Få har som Oskar utforskat vår värld i nutid.
Begränsat antal, anmälan till Pia Rosén – Lidström  070 718 2024 , senast  1 oktober.
Kostnad 40 kr för medlem, ej medlem 60kr.

Söndag 24 oktober 13 – 16 Höstmarknad i Neglinge Gård
I år är vår traditionella höstmarknad lagd lite tidigare.  Vi säljer  ekologisk honung från Ölsta gård,
och hemkokad krikonmarmelad från gården! Smaka på Battes berömda strömming eller grilla en 
skärgårdskorv hos Benke. I gården serverar vi kaffe/te  med hembakt bröd. Titta in i den 
nyrenoverade jordkällaren !  Bindstugan är öppen med alla gamla bruksföremål och möjlighet att 
väva . I Ladan har vi försäljning av Toppenguiden , kartor , bok- och vykort. Alla är varmt 
välkomna!

Onsdag 17 november 18.00 Stockholms Båtsnickeri,Saltsjö Pir,Fisksätra
Vi gör ett nytt besök på Stockholms Båtsnickeri där båten PRINCESS SVANEVIT restaureras.
Andreas Milde berättar om det unika renoveringsarbetet. För besöket gäller max 20 personer. Blir 
vi fler , kan vi dubbla visningen samma kväll. Tiderna kommer då att justeras. Subventionerad 
kostnad är 100 kr för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar.
Bindande anmälan senast 8 november till Fredrik Lundberg 070 296 1899   .  

Lördag 20 november 14.00 Konsten på Vår Gård !
Under ledning av Tulla Grûnberger får vi se den fina konsten på Vår gård. 
Efter visningen besöker vi Vår Gårds cafe´, där vi provar på deras delikata bakverk och kaffe/te. 
Visning inklusive kaffe med bröd,150 kr för medlemmar, och 200 kr för icke medlemmar. 
Begränsat antal och subventionerad kostnad. 
Bindande anmälan senast 15 november till Annika Bouvin 073 815 1298

Torsdag 9 december 19.00 Braskväll och böcker i NeglingeGård
Välkommen in i stugan och lyssna till Annika Hellman från Saltsjöbadens bokhandel som berättar 
om intressanta böcker i brasans sken. Det finns även möjlighet att köpa böckerna och 
Hembygdsföreningens litteratur om Saltsjöbaden. Kaffe/te/saft kaka serveras.
Anmälan senast 7 december  till Henning Rodhe, 070     646 4342.   
Kostnad medlem 40 kr, övriga 60 kr. Begränsat antal deltagare.

  


