
Nationaldagsfirandet vid Neglinge Gård. 

Hembygdsföreningen hade bjudit in till Nationaldagsfirande med blågula förtecken. Den blågula flaggan 

och de blågula vimplarna fladdrade som en välkomsthälsning i vinden. 

I samband med att vi firar att vi bor i ett fritt, öppet och inkluderande samhälle ville vi rikta särskild 

uppmärksamhet till de som kämpar för att få behålla ett fritt och demokratiskt land. Därför hade vi bjudit in 

Ukrainare i Nacka att delta i vårt Nationaldagsfirande. 

Det blev ett fint nationaldagsfirande med programpunkter som lockat många besökare. 

Föreningens ordförande Birgitta Thelander hälsade alla välkomna och talade om det extra betydelsefulla i 

att fira nationaldagen i dessa orostider. 

Saltsjöbadens egen poet Bianca Barck läste sin, dagen till ära, nyskrivna dikt Nationaldag. 

Dikten anslöt på ett fint sätt till det mer inkluderande firande som hembygdsföreningen eftersträvat. 

Här följer ett utdrag ur dikten: 

”En dag för en nation 

Vems nation? 

Min? 

Jag som inte är född här 

Din? 

Du som är född här 

Vi och alla däremellan 

Vår nation?”  

Saltsjöbadens Kammarkör framförde sedan ett antal sånger ur vår svenska visskatt. 

Efter det var det dags för en brassensemble från Stockholm Concert Orchestra att spela. 

Dom bjöd på en fin musikupplevelse med en känsla av forna tiders brunnsparker. 

Medan musiken klingade ut över Neglinge Gård började kön till kaffeserveringen växa. 

Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och fantastiskt goda och vackert dekorerade tårtor från Vår Gård. När 

man inte behövde betala för tårtkalaset var det många som i stället passade på att ge ett bidrag till Ukraina 

och UNHCR via dom lappar med QR-kod och swishnummer som fanns utlagda. 

I folkvimlet träffade vi på en mormor med sitt barnbarn som flytt krigets fasor i Charkiv. Med hjälp av 

värdfamiljen och ett översättningsprogram i mobilen kunde vi göra oss någorlunda förstådda och uttrycka 

vårt stöd 

Firandet avslutades med att Hembygdsföreningen delade ut priser till dom skolklasser som skrivit dom 

bästa uppsatserna med Saltsjöbadstema. Dom vinnande uppsatserna finns att läsa på föreningens 

hemsida. 



   

 

 



 

   

 

 


