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Skoldagarna för andraklassare på Rörby och Hogsta
Tisdag 19, onsdag 20, torsdag 21 och tisdag 26, onsdag 27, torsdag 28 maj

På Rörby får barnen lära sig om linberedning och ullhantering. På Hogsta
får alla barn pröva på att smida en krok och lära sig om hur Bagarstugan
användes förr i världen. 
Anmäl dig till Kylli Johannisson, tel. 08 - 37 45 19 om du vill hjälpa till.

Besök på Berga torp och Nytorp
Lördagen den 23 maj, kl.10.00

Torpen var viktiga för den svenska landsbygdens utveckling. Vid mitten
av 1800-talet fanns som mest 100.000 torp med en stor del av den tidens
lågavlönade och mycket hårt arbetande befolkning. På Lovö fanns som
mest 25 torp. Av dessa finns 8 kvar och flera har restaurerats och är nu
sommarstugor med engagerade ägare.
Vi besöker två av de finast restaurerade torpen, först Berga torp på 
golfbanan och därefter Nytorp vid Norrby. Berga torp visas av arkitekt
Anders Ring och Nytorp av professor emeritus Clas Florgård. 
Vi gör en lunchpaus efter besöket på Berga torp på Drottningholms
golfrestaurang. Var och en betalar sin lunch.
Samling kl. 10.00 vid Pressbyrån för färd med egna bilar, vänligen 
meddela vid anmälan om du kör med egen bil eller vill har skjuts.
Anmälan till Eva Ottoson, 08 759 03 26 eller mejl eva.ottoson@home.se.

Invigning av Fornstigen
Preliminärt lördagen den 30 maj

Mer information kommer i nästa nummer av EleonoraPosten och på 
hemsidan.

Sluttider är ungefärliga. För eventuella ändringar och kompletteringar se

www.lovohembygd.com Där ej annat anges är evenemangen gratis och

förhandsanmälan behövs ej.



Föredrag om Stella Polaris i Drottningholmsskolans matsal
Onsdagen den 18 mars, kl. 18.00-20.00

Operation Stella Polaris är som en agentroman i verkligheten. Under såväl 
Vinterkriget  som Fortsättningskriget, vilka Finland utkämpade mot 
Sovjetunionen, samarbetade svensk och finsk underrättelsetjänst.
Välkommen att lyssna på Pertti Hänninen när han berättar den spännande
historien och få reda på bakgrunden till varför 26 finska officerare började
på FRA hösten 1944 samt vad som hände därefter.
Kaffe/te och smörgås till självkostnadspris serveras från kl.18.00. 
Före draget börjar kl 18.30.
Anmälan senast den 16 mars till Eva Ottoson, tel. 08 759 03 26, eller mejl
eva.ottoson@home.se. 

Föredrag om Gustaf III i Drottningholmsskolans matsal
Torsdagen den 9 april, kl. 18.00-20.00

Välkomna till ett annorlunda föredrag av gunnel Bergström om gustaf iii.
”Jag, gustaf iii, älskad, hatad, beundrad, förtalad.”
Historiker har i 277 år än hyllat, än fördömt gustaf iii:s maktutövning. 
De flesta undviker att ta upp kungens skäl för sina handlingar. Denna
kväll kommer gunnel låta både kungen och publiken komma till tals.
Kaffe/te och smörgås till självkostnadspris serveras från kl. 18.00. 
Föredraget börjar kl.18.30.
Anmälan senast den 7 april till Eva Ottoson, tel. 08 759 03 26, eller mejl
eva.ottoson@home.se. 

Årsstämma i Drottningholmsskolans matsal
Tisdagen den 14 april, kl. 18.00-21.00

Efter förhandlingarna berättar och visar styrelsemedlemmen och forskaren
Jörgen Ek bilder från sommaren 2014 då isbrytaren Oden stävade runt på
Norra ishavet med ett hundratal internationella forskare. Forskningsexpe-
ditionen SWERUS-C3 genomförde avancerad forskning då de undersökte
sambandet mellan  klimat, kryosfär och kol när jordens medeltemperatur
fortsätter att stiga. Kaffe/te och smörgås till självkostnadspris serveras
från kl.18.00. Årsstämman börjar kl. 18.30.

Visning av Karlbergs Slott
Onsdagen den 15 april, kl. 18.30

Välkomna till visning av Karlbergs Slott. Många kända namn hör till
Karlbergs historia. Mest kända är Karl Karlsson gyllenheim (grundare),
de la gardie och de la Vallée  (arkitekter) samt gjörwell (ombyggnad).
Karl Xi och Karl Xii bodde tidvis på Karlberg och kungafamiljen 
permanent från år 1697, då slottet Tre Kronor brunnit, fram till 1754 då
det nya Stockholms Slott stod färdigt.  År 1792 grundades Kungl. 
Krigsacademien för utbildning av officerare, senare kallad Krigsskolan
och numera Militärhögskolan. Utbildningen har pågått på samma plats
sedan 1792 och är världens äldsta militärskola.
Anmälan till visningen, som är gratis, måste ske senast den 13 april till
Anders Florgård, tel. 070-312 1052 eller mejl anders.florgard@swipnet.se.
Eftersom Karlbergs slott är militärt område måste anmälan omfatta 
för- och efternamn samt personnummer.  Max antal är 30 personer.

Vårvandring med Pelle Holmberg
Fredagen den 24 april, kl. 16.00-ca 20.00

Upptäck Kersö och Högholmens natur med Pelle Holmberg. Vi hoppas på
fint vårväder, så tag med picknickkorg och gärna lupp, kikare och kanske
anteckningsbok. Det kommer finnas möjlighet att köpa Pelles natur- och
svampböcker. 
Kostnad 100 kr/person, betalas på plats. Samling vid Brostugans ekar.
Anmälan till Kylli Johannisson, tel. 08 37 45 19, senast torsdagen den 23
april.

Valborgsmässofirande i Drottningholmsparken
Torsdagen den 30 april kl. 21

Traditionellt firande vid götiska tornet. Brasan tänds kl. 21 och Valborgs-
mässokören sjunger in våren med alla de kända vårsångerna. Tal till våren
av journalisten och författaren Björn Vingård. 
Bösskramlare samlar in pengar och fyrverkeriet börjar cirka kl. 21.30.
Brasan släcks kl. 24.


