Välkomna till sommarens program i Mattsgården 2018
Singö Hembygdsförening Backbyvägen 85
Visning och kaffe med hembakt i Mattsgården kl 13-17 som alltid på måndagar i juli 2, 9, 16, 23, 30 juli
Åke Öhman och Lisbeth Modin visar och berättar om vår vackra hembygdsgård
Föredragen startar klockan 1400 och tar en knapp timme. Eftersom det inte ryms mer än 35 personer i köket ges
samma föredrag även klockan 1530, så att alla intresserade ska kunna ta del utan att trängas alltför mycket.
Entrébiljetterna kommer att vara numrerade.
Måndagen den 2 juli
”För hundra år sedan – hur fyrmästaren på Svartklubben kom att bistå ålänningarna i första världskrigets
slutskede”. Lisbeth Modin och Åke Öhman berättar.
Måndagen den 9 juli
”Händelser i vattnen kring Örsten” - Åke Wilhelmsson berättar om denna del av Singö. Åke kom till Singö första
gången midsommaren 1946 då han året innan träffat Gudrun Hedman vars föräldrar drev Hedmans Pensionat i
Hörnängen. Sedan de gift sig 1949 byggde de sin villa 1955 i Täby kyrkby. 1960 var det dags att bygga stugan på
Örsten med bod och bastu.
För att bryta husbyggandet byggde de år 1972 kostern Bredbådan, en Allgro27, som Åke fortfarande seglar och drar
upp på egen slip. Innan Gudrun gick bort 2011 hade de seglat Norrlandskusten, Finland, Åland, Estland, Danmark,
Göta kanal mm. Numera vid 91 års ålder blir det inte så långa seglingar, mest i hemmavatten och inga
överhavsseglingar.
Läs gärna på hembygdsföreningens hemsida om Hedmans Pensionat i Hörnängen – Karin Hedmans skriftliga och
muntliga minnen nedtecknade av Åke Wilhelmsson.
Måndagen den 16 jul
Sture Hansson pratar om "Östersjöns miljö och konkurrensen om fisken". Han ger inledningsvis en översiktlig
presentation av miljötillståndet i Östersjön och följer upp detta med att belysa hur sälar, fåglar och människor
konkurrerar om fisken. Sture har fisk, ekologi och Östersjön som sitt yrkes- intresse- och expertområde och har
tillsammans med 11 andra forskare från 5 Östersjöländer har publicerat en uppsats om detta.
Sture är har sina rötter i Söderblomssläkten, hans morfar var David Söderblom, legendarisk bogserbåtsbefälhavare i
Herräng, som vi berättade om sommaren 2014 på Mattsgården. Sture är sommarboende på Singö, uppvuxen i
Tulka/Hallsta och väl bekant med farvattnen kring Singö.
Måndagen den 23 jul
”När skolan kom till Singö – nedslag i skolvärlden på 1800-talet”. Åke Öhman och Lisbeth Modin har fördjupat sig i
den första skolan, de första lärarna, de första eleverna och deras uppgifter – bland annat skulle lärarna hantera
postgången på Singö och eleverna skulle undervisa sina yngre skolkamrater.
Måndagen den 30 jul
Hembygdsgårdens dag – Åke Öhman och Lisbeth Modin visar och berättar om Mattsgården och svarar, i den mån vi
kan, på frågor om personer och händelser på Singö och Fogdö.

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 bankgiro 5757-1531 eller swishas till 123 158 4903.
Vi är givetvis även mycket tacksamma för en penninggåva.
Singö Hembygdsförening, e-post kontakt@singo.dk, hemsida www.singo.dk
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