Singö Hembygdsförening
programblad för
sommaren 2017
Visning och kaffe med hembakt i Mattsgården kl 13-17 som alltid på måndagar i juli

Måndagar
3, 10,
17,24, 31
juli

Åke Öhman och Lisbeth Modin visar och berättar om vår vackra hembygdsgård.
1400 presenteras årets TEMA
1530 Åke eller Lisbeth berättar om Mattsgården
Sommarens TEMA

”Gruvor på Singö och fiske”
3 juli

Fisket. Vi gör några nedslag i Singös fiskehistoria från medeltiden och framåt och berättar om Oscar Buhre,
den siste fiskaren som bodde på Gåssten.
Åke Öhman och Lisbeth Modin.

10 juli

Gruvnäringen. Varför finns det så många gruvhål på Singö?
Geolog Lennart Falk ger oss bakgrunden till gruvintresset på Singö med omnejd.

17 juli

Dagsfärsk strömming på stockholmarens middagsbord på 1930-talet, hur gick det till?
Fiskare August Holmberg, Ellan, spelade en viktig roll i detta.
Lennart Hurtig, Åke Öhman och Lisbeth Modin berättar.

24 juli

Järn, koppar, silver, guld, kalksten och marmor är några mineraler som finns i berggrunden på Singö.
Har dessa spelat någon roll för Singöborna?
Åke Öhman och Lisbeth Modin försöker reda ut.

31 juli

Fotoalbum och loppis.
Sista måndagen för sommaren lägger vi fram fotografialbumen där det finns många porträtt utan namn.
Kanske du kan hjälpa oss att identifiera några?
Dessutom har du tillfälle att loppisfynda saker som legat länge i Mattsgårdens soffor!

Sön
6 augusti

Hembygdsgårdarnas dag i Mattsgården kl 13-17
Mattsgården har öppet för visning och kaffe; dessutom en friluftsgudstjänst.

3 dec

Hembygdsföreningen hoppas att som vanligt kunna bjuda på adventskaffe i församlingshuset efter gudstjänsten.

1:a advent

Vill du skänka ett hantverk eller något annat som kan passa till
lotterivinster tar vi tacksamt emot det.
Vi är givetvis även mycket tacksamma för en penninggåva.
Är du inte redan medlem är du hjärtligt välkommen att bli det till
den ringa kostnaden av 75 kronor per person eller
200 kronor per familj,
betalas in på PG 49 66 47-9 eller på bankgiro 5757-1531.

