HEM TILL BYGDEGÅRDEN

Öborna samlas
runt sin bygdegård
NY SERIE
I LAND!

Julmarknaden
– en av årets
höjdpunkter

VACKER Ö. Oaxen ligger vackert i Himmerfjärden i Stockholms södra skärgård.

På den lilla ön i Stockholms södra skärgård
är bygdegården ett extra vardagsrum för de
bofasta. Oaxen är först ut i Lands nya serie om
Sveriges bygdegårdar.
AV ANNA WETTERHALL | FOTO OAXENS BYGDEGÅRD
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på plats. Men även under
n Oaxen upplevvinterhalvåret är Oaxens
de sin verkliga
bygdegård full av aktistorhetstid unvitet, med musikkvällar,
der sent 1800-tal då kalksoppluncher, yogaklasser
brytningen fick många
och andra arrangemang.
arbetare att flytta hit.
– Bygdegården är
I dag har ön omkring
viktig för öns samman70 bofasta och Oaxens
hållning, säger Kerstin
bygdegård är en viktig
Kerstin Holm.
Holm.
träffpunkt.
Just nu pågår förbe– Vi vill att det ska vara
lite som öns vardagsrum, en plats där redelserna för den årliga julmarkman kan träffa varandra på ett opre- naden, en av årets höjdpunkter på
tentiöst sätt, säger Kerstin Holm bygdegården. Hantverk och lokalsom sitter i styrelsen för bygdegårds- producerade produkter står i centrum men för barnen är nog den
föreningen.
På sommaren fördubblas antalet gamla kalkugnen mest intressant.
invånare, då öns sommarboende är Vem tror ni håller till där? n
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Lokal: I huvudbyggnaden Gillet
hålls de flesta arrangemangen.
I sidobyggnaden Härbärget finns fyra
rum med plats för 14 övernattande.
Historik: Bygdegårdsföreningen
bildades 1928 och fyller alltså 90 år
nästa år.
Antal medlemmar: 96.
Aktiviteter: Förutom firande vid
högtider hålls soppluncher och
yogaklasser samt under juli och
augusti sommarkafé. Däremellan
arrangeras musikevenemang,
utställningar, blomstervandring,
föreläsningar med mera.
Årets höjdpunkt: Sommarkaféerna
och julmarknaden.
Bäst med vår bygdegård: En fin
samlingspunkt som är viktig för ön.
Det finns inga begränsningar – allt
kan hända.
Uthyrning: I lokalerna hålls dop,
bröllop, fester och enklare konferenser. Rum för övernattning kan
hyras i Härbärget.
Händer just nu: Lördag den 2
december arrangeras den årliga
julmarknaden.
Händer framöver: En filmklubb
planeras under nästa år, liksom
bygdegårdens 90-årskalas.

TRÄFFPUNKT. I Gillet hålls de
flesta aktiviteterna i Oaxens
bygdegård. I bakgrunden
syns Ettans kalkugn, som
i dag är byggnadsminne.

Det här är
en bygdegård

●●En allmän samlingslokal öppen
för alla och förvaltad av en ideell
styrelse, utsedd på demokratiska
grunder.
●●Är tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.
●●Ger möjlighet till gemenskap och
fest, kunskap och kultur.
●●Över 1 400 samlingslokaler finns
runt om i landet. Cirka 10 000
ideellt arbetande är engagerade
i bygdegårdarna.
KÄLLA: BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Vill du stötta
bygdegårdarna?
■■Med Landlotten bidrar du till
en rikare landsbygd. Allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.
Prenumerera nu:
www.landlotten.se

