
  

  

                                       HÄNDER I ÅKER 
Åkers byar        
Temautställning på Arkivet söndagen den 10 september 2017 kl 12 – 15. 
Utställning om några av Åkers alla byar och vad som hände där. Hur såg byn ut? 

Hur många bodde här? Vad hände när Bruket kom in som ägare. 

Entréavgift 20.-/person. Grupper kan bokas andra tider. 

 

Iordningsställande av stallet 
Onsdagen den 20 september 2017 kl 09.00 – 14.30. Stallett ska åter bli utställningslokal.  

För att lyckas med detta behöver vi flytta bort en hel del föremål och även höra era idéer om vad 

och hur vi ska visa föremålen. Här finns Styckebrukets likvagn, kolryss och brandvagnen som var 

med och släkte stadsbranden i Strängnäs och mycket mera. Kom och hjälp till. Du är välkommen 

även för del av dagen. Föreningen bjuder på arbetsmacka. Kontaktpersoner Pehr Bengtsson eller 

Sten Hellgren. 

 

Mariefred Förr & Telefonstationen   
Folkets Hus måndagen den 25 september 2017 kl 19.00. 
Genuina Mariefredsbon Barbro Holmberg delar med sig av sin berättelse om Mormor & Morfar. Barbro 

kallar sitt föredrag, kåseri och bildvisning ”Mariefred förr & Telestationen”. En berättelse och 

kärleksförklaring. Vi bjuder på en enklare förtäring”. 

 

Åkersbor berättar 
Folkets Hus söndagen den 22 oktober 2017 kl 15.00 

Hans Zetterberg har för Hembygdsföreningens räkning genomfört samtal med 14 kända Åkersbor. De 

berättar om sitt liv, episoder i privatliv, föreningsliv och arbetsliv samt en hel del kända eller okända 

händelser. Nu träffar vi några av dem på scenen med Hasse som ledare av samtalet. Reino Carling kommer 

samtidigt att visa upp ett urval av sina fina bilder från Åker eller på Åkersbor.  

Föreningen bjuder på enklare fika. 

 

Åkers alla byar 

Temautställning på Arkivet lördagen den 11 november 2017 kl 12 – 15. 

Repris på temautställningen 10 september 2017. Se ovan.  

  

GLÖGGAFTON  
Motstugan onsdagen 6 december 2017 kl 19.00 är alla välkomna. Entréavgiften är 50.-/person.  Under 

kvällen bjuds alla på ”små lucior o stjärngossar”, Åkers Lucia 2017, lotterier, kaffe med tilltugg, glögg 

och underhållning.                              . 

 

ÅKERS LUCIA  (Preliminär!) 
Under hösten kommer vi att arbeta med föt att få klart med Åkers Lucia även 2017. Mer information 

kommer i senare utskick.   

 

För mer information se löpande vår hemsida - akershembygd.se 

Reservation för ev förändringar 

Styrelsen 


