
HÄRLIGA SOMMARFESTER 
– nu kommer en aktiv höst

MEDLEM: Betalat medlemsavgiften? 
Gör det idag! Vår verksamhet är  
beroende av våra fina medlemmar.

Gårdsnytt
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Ordföranden har ordet

Tack för en fantastisk Midsommarfest och nu senast 
vår Trädgårdsfest! Härliga dagar med många deltagare 
och fina insatser för att få upp midsommarstången, 
dansa och bidra med lek och lust. Vi hoppas att det fina 
vädret håller i sig i höst för kommande aktiviteter för 
våra medlemmar. Närmast skedde ett uppskattat utbyte 
med de övriga tre hembygdsföreningarna i Danderyd 
i form av en guidad bussresa den 10 september genom 
våra fyra kommundelar, där vår egen Jan-Olof Carlsson 
guidade genom Enebyberg. Danderyds Hembygds-
förening arrangerade. Vissa av våra aktiviteter är till-
gängliga för alla men i höst arrangerar vi även exklusiva 
medlemsaktiviteter. Vi inviger gårdens nya rumsnamn 
i samband med vinprovning och i adventstider har vi 
glöggmingel och julmys med påklädning av traditionell 
folkdräkt m.m.

Passa på att kolla att du har betalat din medlemsav-
gift så att du kan få kommande tidningar och evene-
mangsuppdateringar. Medlemslistan rensas årligen. Ett 
påminnelsebrev har också gått ut till de medlemmar som 
vi saknar avgift från för 2022.

Andreas Tidström
Styrelseordförande EGF
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Midsommarfest
Stången kläddes med löv och blommor - många 

festdeltagare hade plockat och tagit med. Efter en 
spännande resning stod den så där - redo för dans. Och 
dans blev det förstås. Danderyds folkdanslag gjorde en 
fantastisk uppvisning och sedan bjöds alla in till lekar 
och dans. Vädret var fantastiskt men mycket varmt. 
Trots det dansades det flitigt och barnen deltog i lekar 
med liv och lust. Kön ringlade lång till fiskdammen och 
det var god åtgång på dricka och tilltugg. Härligt att 
kunna slå sig ner i skuggan och njuta av dagen!

Samarrangemanget med restauratören Triften AB 
var mycket lyckat och många lät sig väl smaka. En hel 
del passade på att bli nya medlemmar i vår förening – 
Välkomna!

För fina bidrag till midsommarfesten tackar vi  
Danderyds kommun, Coop Enebyängen, ICA Nära 
Enebytorg och Skansen samt alla funktionärer och 
andra deltagare som bidrog till god stämning.
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Majstång i byn
Majstång vi hade hemma i byn
borta i herrgårdsbacken
Den var så hög jag kika i skyn
så jag fick ont i nacken
Lars spelte dragspel Nils klarinett
Dudelidu och dudelidej
Dansen den gick så lustigt och lätt
Dudeli dudelidejsan
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Skördeutbud
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Trädgårdsfest vid  
Enebybergs Gård

Den 28 augusti samlades vi till trädgårdsfest. Trots 
regntunga moln var det en härlig dag, en njutning för 
sinnena. Sommaren har varvats med varmt väder och 
lite regn då och då så många kom med fina skördar 
och växter. Borden dignade av äppelmust, honung, 
sticklingar, fröer och växter och många kunde ta med 
en åtråvärd växt eller en lavendelbur hem. Vi fick lära 
oss mer om biodling av Svante Fridh från biodlarföre-
ningen. Spännande att få veta hur bina berättar för 
varandra i vilken riktning och hur långt bort det finns 
blommor genom att gå i en åtta på visst sätt.

Vi hade också fantastiska trädgårdsmästaren Viveca 
Lindblad och Yvonne Ekholm från Skansen som delade 
med sig av kunskaper om trädgårdsskötsel, invasiva 

växter och hur man kan binda dekorationer av rönnbär 
och nypon. Barnen kunde gå en tipspromenad med 
frågor om naturen. I EGF:s lokal fanns historiska album 
och bilder utlagda för intressserade, mycket i hopp om 
att kunna identifiera personer och tillfällen. Vi hoppas 
att trädgårdsfesten kan bli ett återkommande evene-
mang och vill gärna få lite feed back om hur ni upplevde 
den. För bidrag till vinster på tipspromenaden tackar vi 
Coop Enebyängen.

Hur man gör humlebon av lerkrukor

Biodling och honung



www.enebyberg.com

Kalendarium
27 oktober
Vinprovning med tapas på temat Det moderna Spanien 
med Sara Wetterling. Vi inviger också de nya historiska 
rumsnamnen på gården. 
Anmälan till info@enebyberg.com

4 december kl 15 
Glöggmingel med visning av traditionell dräktpåkläd-
ning (anmälan)

8 jan kl 14 
Julgransplundring (anmälan)

Mer information om eventen på vår hemsida  
www.enebyberg.com

Annan anordnare
5 oktober kl 19–20 
MUSIKALISK SOARE på träffpunkten, Enebytorg. 
Klassisk musik. Sonny Wallentin, tenor, Eva Sääf 

Wallentin, piano, Jenny Karlsson, flöjt, Lars Andersson, 
orgel samt elever från Danderyds musikskola under 
ledning av Kenny Engman- Säfström. FRI ENTRÉ

Enebybergs Gårds Förening, EGF, är en hembygds-
förening i Danderyds kommun. Föreningen verkar för 
bevarandet av Enebybergs gård, som byggdes omkring 
år 1770. I samarbete med Danderyds kommun verkar 
EGF för att främja användningen av gården som sam-
lingsplats för kulturella aktiviteter och för att fördjupa 
den sociala gemenskapen mellan invånarna i Danderyd. 
Föreningen verkar också för bevarande av det kulturella 
arvet inom hembygden. 
Föreningen anordnar gårdsfester och har gett ut skrifter 
om gårdens och bygdens historia. Vi har en aktiv bild-
grupp som gärna tar emot historiska bilder.
Alla medlemmar är välkomna att bidra med idéer till 
aktiviteter eller artiklar i föreningens tidning, Gårdsnytt. 
Redaktör är Catrin Tidström,  
catrin.tidstrom@gmail.com.
Föreningen behöver också funktionärer för att hjälpa 
till vid fester och för att dela ut Gårdsnytt. Vill du bli 
funktionär kontakta ulla.wikander50@gmail.com.

Bli medlem!
Stöd våra fina aktiviteter, tipsa om nya, var med  

och plundra gran eller klä midsommarstång:
Ett familjemedlemskap för hela året kostar 
bara 150 kr (100 kr för enskild medlem).
Betala till Bankgiro 529-2792, eller  

Swish 123 618 95 26
Glöm inte ange namn, adress och e-post-
adress, så att du kan fortsätta att få denna fina 
informations skrift och andra utskick.
Du kanske har betalat men har bytt adress eller e-post-
adress? Meddela ändringen till: info@enebyberg.com

AVS: Enebybergs Gårds Förening, c/o Andreas Tidström, Breda vägen 9, 182 49 Enebyberg, 0734 34 56 43

Skanna gärna här 
med Swish-appen:


