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Medlemsbrev augusti 2022 

Sommaren på Kista 

Under sommaren har värdarna på Kista visat gården vid tio tillfällen. Där har också varit den 

traditionsenliga friluftsgudstjänsten med efterföljande kyrkkaffe som föreningen bjöd på. 

Midsommar på Kista, äntligen! Trots att det var mer än 30 grader i skuggan samlades ca 1500 

personer för att åter få fira efter några års ”pandemiuppehåll”. Ett tjugotal valde att i samband  

med inträdet betala medlemsavgift för resten av året, vilket vi tackar särskilt för. 

 

En föreläsning med visning gjordes i Gamla Grisslehamn där Anneli Lennartsson berättade om ortens 

spännande historia med posthanteringen över till Åland. Det kom ca 40 intresserade åhörare som 

sedan följde med till de olika platserna för en närmare titt och information.  

 

En sammanslutning av entusiastiska mopedåkare från Björkö besökte Kistagården och fick en guidad 

visning av byggnaderna. 

 

På Kistadagen byggde Sten och Gunnar m.fl. ny gärdesgård vid köksträdgården. De röjde också och 

hamlade träden så odlingsbäddarna får mer solljus.  

Föreningen har tagit emot gåvor, från Trästa kommer bland annat en drygt 100 år gammal kyrkspark 

och från Björkö en mjölkkärna och separator som använts på Idö. 

Kulturarvsdagarna som firas i hela Sverige genomförs i Norrtälje kommun den 10 – 12 september, 

Många lokala föreningar däri bland Väddö Hembygdsförening kommer på olika sätt att delta. Vad 

som händer i de olika föreningarna går att läsa på Visit Roslagen.  

Kista Hembygdsgård håller husen öppna den 10 september kl.13.00 – 16.00 och berättar om gårdens 

historia. I Mangårdsbyggnaden finns en miniutställning med temat "återbruk, lappa och laga". Besök 

gårdens väderkvarn, linbasta, smedja och köksträdgård. Titta på slitryorna i gammelstugan och hör 

om hantverket med att lägga vasstak på logen och gamla tiders körvandring. Tipspromenad, kaffe. Kl. 

13-16. 

 

Den planerade renoveringen av gårdens smedja kommer att starta vecka 38. Gör gärna ett 

studiebesök och titta på hantverkarnas arbete.  

Arbetsdag på Kista 18 september med start 10.00. Korv och dryck serveras. Vi välkomnar alla som 

har tid att delta då mycket ska göras inför stängningen av gården.  

 

Styrelsen i föreningen 
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