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Inbjudan till 100-årsfest

på ängen utmed Spångavägen bredvid Bistro Bromma
☛ Lördagen den 8 september ☚
Alla boende i området Bromma Kyrka
och Eneby inbjudes till jubileumsfest med
anledning av att den första föreningen i vårt
område, Bromma Trädgårdar, bildades 1918.
Bromma Trädgårdar övergick i Bromma Kyrkas Villaägarförening och, efter anslutning av
Eneby, till den nuvarande föreningen.
Det blir musik på festplatsen och i kyrkan,
konstutställningar, fika och grillkorv, hoppborg, vandring inom området, barnloppis,
försäljning av diverse böcker om Bromma och
vårt område mm.

Bistro Bromma tillhandahåller en lockande
buffé för oss till ett pris om 180 kr. Biljetten
kan förköpas på Bistro Bromma för 150 kr.
Vi har tagit fram en jubileumsskrift
på 48 sidor som extrautgåva av föreningens
Informationsblad med många bilder och text
om vårt områdes tillkomst och utveckling
under dessa 100 år. Denna delas ut till alla
våra medlemmar dagarna före festen. Icke
medlemmar kan köpa skriften på festplatsen
för 100 kr – se också sida 4.
Välkommen önskar Styrelsen

Program för ju
◊ KONSTUTSTÄLLNING
Dr Abrahams väg 64 (kl 12:00 – 15:00)
Catrine Näsmark öppnar sitt hus i Eneby
och visar sin konst. Hon kommer också att
berätta om det intressanta hus hon bor i och
som nog många har sett och undrat kring.
◊ FESTPLATSEN (från kl 14:00)
Utställningar
• Peter Jacobsson (Eneby, Dr Abrahams väg)
visar sina vackra fågelsniderier.
• Irma Rennerfelt visar sin bortgångne man
Bertel Rennerfelts fantastiska naturtrogna fiskskulpturer. Irma Rennerfelt bor på
Gliavägen.
◊ Bokförsäljning (kl 14:00 – 19:00)
I ett av tälten på festplatsen säljer vi bl.a.
Jubileumsskriften (se sid 1 och 4).
Boken ”Stadsdelen Bromma Kyrka” utgiven
av Bromma Kyrkas Villaägarförening år 2000.
Böcker och skrifter utgivna av Bromma Hembygdsförening och Norra Ängby trädgårdsstadsförening.
Bromma-litografier av framlidne konstnären
Gunnar Stålbrant som bodde på Stierncronas väg.

◊ Växtbyte (kl 14:00-16:00)
Vill du byta till dig nya växter i trädgården
eller fönstret? Välkommen att ta med dig
sticklingar, skott, fröer och allt annat som
växer inom- och utomhus – lika många som
du tar med dig dit tar du med dig hem. Maria
Erdmann guidar genom utbudet.
◊ Bildspel pågår med bilder från de gångna
100 åren från vårt område (Inger Larsson)
och med fågelfoton från Kyrksjön (Sven-Erik
Thor).
◊ Familjeaktiviteter på festplatsen
☛Hoppborg för barnen
☛ Barnloppis (Barnen tar med sig prylar som
böcker, leksaker, gosedjur m.m. som de vill
sälja. Eget bord behöver medtagas eller filt
att lägga prylarna på.)
☛ Fysikaliska experiment (Carl-Olof Fägerlind)
☛ Rundvandring i Kyrkbyn (Kristina Lindgren)
☛ Upptäckarvandring – vad kryper och
knoppar i området? (Christina Polgren)
☛ Tipspromenad (Gunilla Kinnestrand)
☛ Försäljning av kaffe/thé, hembakat
fikabröd och grillkorv.

Catrine Näsmark ”All time high”, Bromma flygplats

ubileumsfesten
Konsert i Bromma kyrka kl 17:30 – 19:15
Medverkande
Janne Schaffer, gitarr och berättelser från huset i Bromma Kyrka
Carl-Olof Fägerlind, sång
Tobias, Annika och Kristin
Bennsten, sång
Anne-Marie Bodén,
församlingens organist
– alla är boende i vårt område.

Platsantalet i kyrkan är begränsat. Inträde kostar 300 kr. Medverkande uppträder
gratis till förmån för stiftelsen Ebbas
Änglar till minne av Ebba Åkerlund
(www.ebbasanglar.se) som omkom vid
attentatet på Drottninggatan 7 april 2017.
Detaljerat konsertprogram kommer att
finnas tillgängligt på vår hemsida och vid
ingången till kyrkan.
Biljetter säljs på Bistro Bromma
torsdagen 30 aug och fredagen den 31 aug
mellan kl 17 och 19. Kontanter eller swish
gäller. Ev. resterande biljetter säljs vid kyrkan före konserten – enbart Swish då (!).

Janne Schaffer

Ballonguppstigning kl 18:00
(Under förutsättning att vädret tillåter och
nödvändigt tillstånd erhållits)
Påfyllning av varmluftballongen börjar
kl 17:00 i bortre delen av festplatsen nedanför pulkabacken. Piloter är John och
Thomas Grubbström (Vretvägen).
OBS: Respektera säkerhetsavspärrningen
och uppvisningsledarens instruktioner!

Musikunderhållning
Enea Korprock Poppers (EKRP) bjuder
under eftermiddagen/kvällen på svängig
musik i ett av tälten.

Gilla vår sida på Facebook

Forts från sid 1:

Jubileumsskrift och medlemskap
Jubileumsskriften delas ut gratis till medlemmarna. För icke medlemmar kostar jubileumsskriften 100 kr. Man kan välja att bli medlem den 8 september. Då betalar man
årsavgiften på 395 kr direkt på plats (kontant eller Swish) och får skriften gratis.
Medlemskapet i föreningen innebär också medlemskap i Villaägarnas Riksförbund
med alla dess fördelar och förmåner. Blir man medlem nu gäller avgiften för resten av
2018 och hela 2019!

Picnic-buffé på Bistro Bromma
Biljett till en utsökt buffé finns att köpa på Bistro Bromma till ett pris på 180 kr per
person. Vid förköp i bistron fram t.o.m. 7 sep: reducerat pris 150 kr (Barn 90 resp 50 kr).
Alkoholfri dryck ingår. Maten medtages till festplatsen (tält och stolar finns, men en filt
kan vara till nytta).
OBS! Alkoholhaltiga drycker får ej medtagas från Bistro Bromma ut till festplatsen!
LJUSKVÄLL KRING KYRKSJÖN
Lördag den 15 september
Mälarscouterna arrangerar traditionsenligt
sin Ljuskväll kring Kyrksjön. Upplev att i
septemberkvällens mörker långsamt strosa
runt sjön och se de vackra och fantastiska
ljusinstallationerna! Ljusen tänds kl 19.00.
Scouterna har också försäljning av lotterier
och varmkorv mm. Vår förening sponsrar
Ljuskvällen.

Ljuskvällen kring Kyrksjön.

INFORMATIONSKVÄLL OM BULLERSKÄRMEN MOT FLYGPLATSEN
Save the date: Onsdag den 26 september
Swedavia kommer att skicka ut inbjudan
till dem som bor nära flygplatsen till ett
informationsmöte om bullerskärmen. Vi
hoppas på information om skärmens utseende och projektering och slutligen, när vi
kan räkna med att bullerskärmen faktiskt
finns på plats.

