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Adress
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
clo Gurli Fyhr
Travarevägen 3
187 54 TÄBY

Postgiro 55 68 81 - 1
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Ingvar Schönberg
Klövjevägen 4 7
187 31 TÄBY

Föreningens ändamål
citat ur stadgarna paragraf 2.
Föreningen skall värna om och levandegöra det est~andssvenska kulturarvet från
Estland och Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och utvecklingen framåt,
genom
att
att
att
att
att

främja kulturella, konstnärliga,. musikaliska och litterära intressen såväl i
Estland som i Sverige.
vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informationsorgan i Sverige och Estland.
i möjligaste mån försöka behålla och vårda den gamla hantverkstraditionen och bebyggelsen i vår egen svenskort.
vara behjälplig vid reseevenemang till vår hembygd.
bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och
bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.

Ansvariga för detta Medlemsblad är lnformationskommitten (Per-Erik Fyhr, Eva
Heyman och Inger Nemeth).
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TAL VID INVIGNING AV
KLOCKSTAPELNISUTLEP

SISSEPUHITSEMINE

Richard Gineman
Austatud koosviibijad nii Eestist kui
Rootsist!
Oleme täna kokku tulnud meie esivanemate, sugulaste ja söprade haudade juurde, et
neid mälestades sisseptihitseda kellatorni
siin Sutlepa kalmistul.
Rohkem kui 25 astat on möödunud kui
viimati siin kellaheli kölas.
Meie lootus on, et see uus kell helistaks
rahu, meie esivanemate pörmudele ja rahu
hingekellana, neile köigile kes on saanud ja
edaspide saavad oma viimse puhkepaiga
siin kalmistul.
Endised Noarootsi elanikud, teie järglased, Hällby Pastoraat Eskilstunas ja teised
meie söbrad Rootsis.
Teie heldus on teinud vöjmalikuks ptistitada selle kellatorni. Suur tänu teile köigile.
Suur tänu ka ehitaja-meistrile Elmar Eltsile
perega. Löpuks suur tänu möte algatajale
Harry Seffersile kes vastutas ka ehitamis ja kella valamisetööde läbiviirnise eest
Rootsis.
Nende sönadega anname tile Sutlepa surnuaia kellatorni Noarootsi ptiha Katariina
kogudusele.

Ärade mötesdeltagare, såväl från Estland
som från Sverige!
Vi har samlats här idag vid våra förfäders,
släktingars och vänners gravar att till åminnelse av dem inviga denna nyuppförda
klockstapel vid Sutleps kyrkogård.
Det är nu mer än 25 år sedan klockringning förekom här.
Vår förhoppning är att denna nya klocka
skall ringa frid över våra förfäders grifter
samt över alla dem som har fått och kommer att få sin sista vila här på denna kyrkogård.
Före detta Nucköbor, era efterkommande
'
Hällby pastorat i Eskilstuna och våra andra
vänner i Sverige. Det är er givmildhet som
har gjort det möjligt att uppföra denna
klockstapel.
Ett stort tack till er alla, ett stort tack
också till byggmästaren Elmar Elts med
familj. Slutligen också ett stort tack till initiativtagaren, Harry Seffers, som också
svarade för uppförandet av klockstapeln
och gjutningen av klockan i Sverige.
Med dessa ord överlämnar vi Sutleps kyrkogårds nyuppförda klockstapel till
St:a Catarina Församling i Nuckö.

Vid invigningen. Foto: Harry Seffers
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MIDSOMMARFIRANDET
Per-Erik Fyhr
"Sutlepsdelen av Nuckö kommun har fått
nytt livsmod", som Ulo Kalm uttryckte det.
På eftermiddagen och kvällen var det ett
estlandssvenskt midsommarfirande i Bergsby med resning av midsommarstång, samt
dans och lekar. De barn som kom fick godispåsar. Tarmo Tuisk hade åter igen ställt
upp för att hjälpa oss och svarade för servering och midsommareld.
Den 24 juni samlades man vid Roslep kapell för en gudstjänst som leddes av diakon
Arvo Orav. Harry Seffers tolkade.
Efter gudstjänsten lade styrelseledamöterna Gurli Schönberg Fyhr och Ingvald Luks
ned blommor vid minnesstenen över krigets
offer och vid Ätsve-Mats minnessten.
Under gudstjänsten var vädret ganska
vackert, men omedelbart efter kyrkkaffet,
som var ordnat i ruinen, började det ösregna. Kanske som en påminnelse om behovet
av att få Roslep kapell under tak och återuppbyggt till en värdig samlingslokal i
Rickulornrådet!
Dagarna före midsommarfirandet arrangerades rundturer till de gamla byarna.

Under den estniska midsommaren i år arrangerade Hembygdsföreningen tillsammans med Nuckö kommun och Nuckö församling ett par gemensamma festligheter.
Föreningens ansvariga var liksom 1994
Lennart Strömkvist och Bertil Nyman.
Det började den 23 juni med invigning av
den nya klockstapeln vid Sutleps kyrkogård. Richard Gineman överlämnade
klockstapeln till församlingen och tackade
alla som genom olika bidrag gjort det möjligt att bygga den och att gjuta en vacker
klocka. Ett särskilt tack riktade han till initiativtagaren Harry Seffers.
Richard talade förutom på svenska även
på estniska, vilket gladde de många bofasta
som kommit till invigningen.
Kyrkoherde Leevi Reinaru tog emot
klockstapeln och framförde församlingens
tack. Han ledde därefter gudstjänst som
avslutades med nedläggning av blommor på
gravarna.
Vid Sutleps skola var det ordnat för kyrkkaffe. Deltagandet var stort och stämningen
god. Dagens sutlepbor uppskattar mycket
de insatser som de gamla sutlepsboma
Sverige gör.

Midsommarafton i Bergsby.
Foto: Per-Erik Fyhr
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Gudstjänst i Rosleps kapellruin
Foto: Per-Erik Fyhr

Nedläggning av blommor vid minnesstenen på Rosleps kyrkogård
Foto: Agnes Callenmark
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SUTLEPS BYSÄLLSKAP BILDAT
Harry Seffers
Under hösten 1996 anordnade Paskleps
folkhögskola en kurs i Sutlep om landsbygdens utvecklingsfrågor. Ur deltagarnas intresse och önskan att omedelbart åstadkomma något praktiskt föddes iden om en
byförening. Inom kursens ram diskuterades
målsättningar och utarbetades stadgar.
Konstituerande sammankomst var utlyst till
den 1 maj 1997. Efter diskussioner och en
del justeringar antog mötet stadgar och
valde styrelse bestående av Aiine Pärnaste
(ordf.), Lemmi Tammesaar (vice ordf.) och
Milvi Tropp (kassör). Föreningen antog
namnet Sutleps Bysällskap (Sutlepa Killaselts).
Sällskapets målsättning är att främja kulturlivet inom Sutleps region. Regionen avser närmare bestämt byarna Sutlep, Dirslätt,
Klottorp och Persåker med ca 200 bofasta
personer. Sällskapet har tagit till sin upp-

att

insamla, bevara och presentera regionens kulturella värden,
att återuppliva gamla traditioner.
Sällskapet vill även intressera förutvarande invånare för sin verksamhet och meddelar att både de och alla andra som är intresserade av ovannämnda byars bevarande och
utveckling är välkomna att söka medlemskap. Skriftlig ansökan ställs till styrelsen.
Medlemsavgiften är frivillig, men lägst 25
EEK för i år.
Flera aktiviteter har hittills anordnats,
t
ex luciafirande, studiecirkel om Sutleps
historia, valborgsmässoafton, midsommarfestligheter. Antalet medlemmar är f n
femton. Ett framtida projekt är renovering
av Sutleps gamla skolhus. Samarbete önskas med andra föreningar som har likartade
målsättningar.
Adressen är: Sutleps Bysällskap, c/o Aiine
Pärnaste, Aulepa, EE3172 Linnamäe sjsk,
Läänemaa. Tel 47 - 935 65.

gift:

att

anordna vidareutbildning, kurser
och studiecirklar,

Gamla skolan i Sutlep.
Foto: Per-Erik Fyhr
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Det är väldigt trevligt att unga läsare
skickar in bidrag till Medlemsbladet. Alla
ungdomar är välkomna att skriva, framför
allt om Estland.
Nedanstående brev har vi fått från Anders
Brun 13 år med härstammning från Österby. På grund av utrymmesskäl har vi varit
tvungna att korta ned berättelsen.

UPPROP FRAN
UNGDOMSKOMMITTEN!
Jag heter Carita Laving och tillhör andragenerationen estlandssvenskar. Jag är bosatt i Tyresö där jag bott sedan barndomen.
Jag besökte Estland för första gången 1996
tillsammans med SONG och blev djupt
engagerad, vilket resulterade i en ny resa på
egen hand i somras. Mitt nyväckta intresse
för Estland, dess kultur och historia, har
lett mig till hembygdsföreningen och jag har
fått förtroendet att vara sammankallande i
den nytillsatta ungdomskommitten, vilket
jag tycker skall bli både roligt och intressant.
.
Ungdomskommitten består i dagsläget av
Ingvald Luks, Åke Timmerman och mig.
Nu behöver vi bli fler, helst från Rickulområdet, eftersom både Åke och jag härstammar från Nuckö.
Du som har Rickulhärstamning och
som är intresserad av att deltaga i
kommitten, hör av Dig!
OBS! vi efterlyser också diabilder eller om
någon har berättelser från förr som vi kan
använda vid våra framtida möten. Har du
några frågor eller synpunkter är Du välkommen att ringa mig på tel 08-742 30 16
(kvällstid).

MIN RESA TILL AMSTERDAM
Den 25/4-97 åkte jag och tre andra killar,
Martin, Morgan och Martin, som uttagits
att representera Stockholm i "Den sjunde
europeiska trafiktävlingen för EU-huvudstäder", till Amsterdam för att cykla eller
åka moped. Med oss hade vi två reseledare
från trafikpolisen som hette Karin och
Louise.
Vi träffades kl. 9 .30 på Cityterminalen i
Stockholm. Därifrån tog vi flygbussen till
Arlanda där vi flög med KLM till Amsterdam och till flygplatsen Schiphol, en av
världens största. Där mötte vi vår svenska
tolk, Pernilla. Hon hade med sig två holländska poliser, som tog oss med polisbil
till vårt hotell, som hette Novotel.
På lördagen gick vi upp kl. 7 och åt. Sen
gick vi till "Rai" där vi skulle tävla. "Rai",
var lika stort som Stockholmsmässan. En
polisman visade hur man skulle cykla teknikbanan. Efter det fick vi prova våra cyklar. Sen skulle vi cykla banan. Det gick bra.
Därefter skulle alla göra ett teoriprov med
24 frågor. Det var liknande frågor som i
Sverige.
Sen hade polisen hyrt två spårvagnar med
varsin guide i som vi åkte runt med i Amsterdam. Sen fick vi shoppa i två timmar.
Efter det fick vi poliseskort till fotbollslaget Ajax hemmaarena som var helt ny. Där
fick vi se en amerikansk fotbollsmatch
mellan Amsterdam Adrnirals och London
Monarchs.
På söndagen gick vi till "Rai" igen. Då
hade polisen gjort upp en praktikbana med
1O st kontroller som man skulle passera
minst en gång. Man skulle cykla och åka
moped samtidigt på banan. Då blev det lite
mer fart.
Sen gick vi till en kaj, där två kanalbåtar
låg. De skulle föra oss genom kanalerna i

Carita Laving
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Amsterdam. Det var inte så mycket att titta
på, mest båthus och broar. När vi kom till
hamnen åkte vi med buss till en biograf där
vi fick se en film om Amsterdam.
Sen fick vi också se ett ställe med väderkvarnar och små hus. Det var jättestora
väderkvarnar.
Vi åkte till hotellet för att vila innan middagen och prisutdelningen.
Först var det prisutdelning för cyklister.
Martin, den andra som cyklade med mig
kom på 15:e plats. Jag kom på 4:e plats och
fick en pokal, ett pussel och en klocka. Det
var 22 st som cyklade i tävlingen. Vann
gjorde en spanjor.
Efter det var det prisutdelning för mopedister. Morgan kom på 16:e plats och Martin kom på 3 :e plats och fick samma saker
som jag inklusive ett par hörlurar.

Sen skulle de dela ut lagpriserna för de
bästa lagen i tävlingen. Det var 6 lag som
fick varsin pokal. I den tävlingen kom vi 'på
första plats och fick två pokaler. En pokal
som vi får behålla här i Stockholm och en
jättestor vandringspokal som ska vara i
varje huvudstad där tävlingen ska vara. Vi
blev så klart jätteglada och alla gratulerade
oss. Efter att vi hade fått priserna åkte vi
hem till hotellet och firade första priset.
På måndagen sa vi "hej då" till de tävlande och checkade ut. Sen tog vi taxi till
flygplatsen. Vi gick på vårt plan och flög
hem till Stockholm. Där väntade två civilpoliser som skjutsade hem oss.
Jag tycker att det var en lärorik och jätterolig resa. Och det var trevligt att träffa
personer från andra länder.

Anders Brun
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NYHETER FRAN NUCKO OCH HAPSAL
Per-Erik Fyhr
om gåvan i Rickulgruppens rapport i detta
nummer.
Insamlingen för att bygga upp Rosleps
kapell har kommit igång. "En kapellruin
skall inte bli arvet till våra barnbarn. V år
kristna tro kräver uppbyggnad och förnyelse av kapellet till kommande generationer.
Försummelsen av kapellet skall inte bli ett
monument över vår historia". Så skriver
Sigrid Schönberg som motiv för att stödja
insamlingen.
Kommunen har avsatt pengar för fortsatt
renovering av skolbyggnaden i Sutlep.
Byggnaden, som är från 1939, har ett arkitektoniskt värde. Den är ett bra exempel på
30-talets estniska funkisstil, och innehåller
många välbevarade detaljer. Undervisningen upphörde 1987 när den nya skolan i Birkas var klar och kommunens undervisning
samlades dit. Byggnaden används idag bl a
av kommunen och av möbelfabriken
RES V OK.
Vägen mellan Birkas och Hapsalvägen har
belagts med oljegrus. Kommunen arbetar
för att få till stånd en sådan beläggning

Även i år hade N uckö Gymnasium framgång vid utdelningen av medaljer till framstående elever. Tre av de fyra medaljer som
gick till elever i Läänemaa erövrades av
nuckögymnasister.
Hembygdsföreningens styrelse har beslutat att uppmuntra Nuckö Grundskola genom att dela ut två premier på vardera 500
EEK till duktiga grundskoleelever från
kommunen. Vid årets skolavslutning gavs
premierna till Silvia Rajasalu och Kadri
Amberman som båda fortsätter att studera
vid Nuckö Gymnasium. Hembygdsföreningen har också skänkt ett stipendium på 1
000 EEK för att underlätta gymnasiestudier
för en elev från Nuckö.
Tack vare våra medlemmars gåvor till
hjälpverksamhet i Nuckö kommun kunde
16 handikappade kommuninvånare få en
sommargåva på 500 EEK var.
·
Rickulgruppen har fått en fin gåva som
för lång tid är till glädje för bygden. Mer
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även mellan Rickul och Derhamn. Asfaltering är f n alltför dyr.
Estniska regeringen har anslagit ytterligare 1,2 milj EEK för renovering av presidentens sommarhem i Pasklep. Pengarna skall
bl a användas för att göra iordning el och
andra ledningar, för utbyte av fönster och
dörrar samt för reparation av båthuset.
Kommunen försöker få pengar av estniska
regeringen för att sanera och återställa
Spithamnsområdet som fått särskilt stora
skador under sovjetockupationen. Markägarna i Spithamn har tillfrågats om de
önskar behålla några sovjetiska anläggningar på sin mark. Det önskar de inte! Det
fanns ett förslag att bevara några hus och
anläggningar av historiska skäl. FG>rslaget
fick bara stöd av någon enstaka spithamnbo.
Det finns nya kartor över Rickul/Nucköområdet. Estniska staten har gett ut en
karta i skala 1:50 000 och en orienteringsklubb med stöd av kommunen en över norra delen av kommunen i skala 1 :40 000.
Föreningen skall försöka tillhandahålla
kartorna till försäljning.
Markpriserna fortsätter att stiga. Vid en
auktion på försommaren såldes 131,6 ha i
Pasklep för 6 milj. Visserligen EVP-kroon,
men ändå! Flera nya hus har byggts eller är
under byggnad i kommunen.
Årets vänortsträff ("Vänortskampen")
mellan Nuckö, Åtvidaberg och Kronoby
ägde rum i Åtvidaberg i början av augusti.
Från varje kommun kom 20 deltagare och
Åtvidaberg stod för kost och logi.
Vänortsutbytet startade 1990 med ett avtal
mellan kommunerna.
Slog en meteorit ner öster om Odensholm
för 475 milj år sedan? Det anser en estnisk
geolog vid namn Kalle Suuroja som intervjuades i Ptihapäevaleht i våras. Nerslaget
skall ha skett vid Nygrund. Meteoriten
splittrades och delar kan påträffas bl a på

Odensholm och vid stranden på Spithamn
udde.
Behöver du göra dig av med en större
mängd sopor under vistelsen i Nuckö
kommun? Åk då till Derhamn där avfallet
kan lämnas kostnadsfritt efter kontakt med
hamnkontoret. I Derhamn kan du ibland
köpa färsk fisk direkt från fiskebåtarna eller
rökt fisk i rökeriet. Affären i Derhamn ägs
och sköts av en trevlig man som heter Slava Rätsep. Han talar svenska och har planer
på att utvidga sin rörelse.
Hapsal har haft ännu en strålande turistsommar med många arrangemang och
festligheter.
Ett intressant jämvägsmuseeum har öppnats i stationsbyggnaden vars restaurering
fortsätter.
Den gamla kursalen är restaurerad. Där
hölls i augusti konserter med musik av Peter Tsjajkovski som vistades i Hapsal under
tre månader sommaren 1867. Han var då
27 år gammal och i början av sin verksamhet.
Man har också firat 200-årsminnet av Carl
Abraham Hunnius födelse. Hunnius, som
var balttysk läkare, införde behandlingar
med gyttja från Hapsalviken, vilket inledde
Hapsals storhet som kurort.
Läänemaa sjukhus och apotek har bolagiserats och heter nu AS Läänemaa Haigla
och AS Läänemaa Apteek. Hapsal stad är
huvudägare.
Orrnsö kommun kan bli ännu mindre.
Dagö kräver att den lilla ön Harilaid
(Hares) återlämnas till Dagö dit den hörde
fram till 1940. Ön, som användes av den
sovjetiska militären, har en liten hamn men
är obebodd.
Till slut några aktuella priser (EEK) på
torget i Hapsal: Socker 8,50 kr/kg, potatis
3-4 kr/kg, tomater 12 kr/kg, kål 4 kr/kg,
flundra 10 kr/kg, färsk ål 100 kr/kg, färsk
lax 50 kr/kg och honung 36 kr/0,5 1.
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Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku

Estniska
Evangelisk-Lutherska Kyrkan

TALLINNA
ROOTSI-MIHKLI
KOGUDUS

SVENSKA
S:T MIKAELS
FÖRSAMLING
I TALLINN

Ivar Bomans arbete med att renovera
Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn fick
stor uppmärksamhet i Dagens Industri den
17 juni.
Artikeln, som presenterade kyrkan och
gav en skildring av Ivars händelserika liv,
gav också en positiv bild av den estlandssvenska kulturen.
Dagens Industri har gjort ett upprop för
att få sina läsare att bidra till renoveringen.
EstLine stödjer insamlingen och informerar
om den i Frihamnsterminalen.
I kyrkorådet, där I var Boman är ordförande, ingår bl a Ants-Enno Löhmus som är
rådgivare vid kyrkans renovering och kontaktperson med Konstmuseet angående

eventuella utställningar, samt Katrin Maandi vid Sveriges ambassad. Hon är kontaktperson med Stiftelsen S:t Mikaels i Tallinn Kyrkofond, Stockholm.
Gudstjänsttider under hösten 1997: 21
sept, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 7 dec,
25 dec. Gudstjänsterna börjar kl 12.00 och
hålls på svenska. Efter varje gudstjänst serveras kyrkkaffe.
Vid kyrkans restaurering har man nyligen
gjort en spännande upptäckt - ett litet med
valvkupol täckt kapell! Man har också
funnit en spiraltrappa som förbinder kyrkans alla tre våningar.

Per-Erik Fyhr

Återstående planerade arbeten på kyrkogården är t ex målning av minneskapellets
ytter- och innerväggar. Rickulgruppen
vädjar därför till alla som är intresserade av
en välvårdad kyrkogård, om generösa bidrag.

Rapport från Rickulgruppen.
Senaste nytt om Rosleps kyrkogård.

Minneskapellets eternittak är bytt till rött
taktegel. Ett nytt golv med kakelplattor är
lagt på det gamla betonggolvet. Helt ny är
"Predikstolen". Den är formgiven och tillverkad av Igor Klippberg från Hapsal. lgor
är son till Anton Klippberg (Skrädans Anton) från Roslep.
Rickulgruppen vill härmed rikta ett stort
tack till Igor Klippberg, som till vår fulla
belåtenhet hjälpt oss med ovanstående och
tidigare arbeten.

Insamling för upprustning
av Rosleps kyrkogård.
Postgiro 462 34 31-6
RICKULGRUPPEN

Rickulgruppen vill även tacka Melita
Westerbusch för den generösa penninggåvan 50.000 kr. Pengarna skall enligt Melitas
önskemål användas till långsiktigt underhåll
av kyrkogården. I detta underhåll innefattas
arbeten såsom gräsklippning och renhållning av såväl gamla som nyare delen av
kyrkogården.
Gåvan är inte avsedd för restaurering av
kyrkogårdens befintliga byggnader eller
minnesmärken.
Melita har tidigare också lämnat generösa
bidrag.

Minneskapellet
Foto: Lis Callenmark
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Bild
Nils Lagman (Spithamn)
Täljstensvägen 12
141 34 Huddinge
Tfn 08-774 10 67

ESTLANDS NYTT
Per-Erik Fyhr
. Nej, Estland kom inte med när NATO tog
m nya medlemmar. Uttalanden, bl a från
amerikanskt håll, kan tyda på att ett medlemskap kan bli möjligt om några år. Troligen är uttalandena dock bara till för att
markera ett visst stöd för de baltiska staterna gentemot Ryssland utan att reta Moskva
alltför mycket. Det är framför allt
USA och Tyskland som är angelägna att ha
ett gott förhållande till Ryssland.
Från Moskva kommer med jämna mellanrum märkliga uttalanden som tyder på att
alltför många ryska politiker lever kvar i
uppfattningen att Baltikum egentligen är en
del av Ryssland. Uppfattningen delas också
av många vanliga ryssar som i övrigt kan ha
en mycket positiv inställning till väst. Ännu
har man från väst inte haft viljan att göra
helt klart för Moskva att de baltiska ländernas självständighet inte får hotas.
Den estniska ekonomin fortsätter att stärkas. Ett EU-medlemskap är möjligt inom
den närmaste framtiden. Uttalanden från
EU-politiker tyder på att man är beredd att
ta emot Estland som första baltiska stat.
Inflationen har hittills i år varit ca 11 %.
Den estniska ambassadens flyttning till
Tyrgatan 3 kommer att ske i oktober. Enligt uppgift kommer telefonnumren att vara
oförändrade.

Hemslöjd
Karin Dalström (Ölbäck)
Ringvägen 4
611 35 Nyköping
Tfn 0155-21 25 78
Linnea Granberg-Sönnert (Ölbäck)
Blåklocksstigen 15
153 31 Jäma
Tfn 08-551 732 57

Litteratur
Anna-Greta Heyman (Rikssv.)
Tantogatan 41, 1Otr
118 42 Stockholm
Tfn 08-668 99 33
KG Karlsson (Rikssv.)
Tideliusgatan 71
118 69 Stockholm
Tfn 08-642 53 65

Musik
Inga Ekman (Söderby)
Pepparkaksgränd 44
123 55 Farsta
Tfn 08-604 64 65
Släktforskning
Göte Brunberg (Roslep)
Krämarvägen 8
129 41 Hägersten
Tfn 08-97 26 06

RÄTTELSER
Artikeln "Informationsmöte med Nuckö
kommun", sid 6-8 i förra numret av Medlemsbladet var skrivet av Gurli Schönberg
Fyhr och inte av Per-Erik Fyhr.

Adjungerade
Ingeborg och Richard Gineman
(Ölbäck/Klottorp)
Erstagatan 25, 6tr
116 36 Stockholm
Tfn 08-642 59 53

Kulturkommittens sammansättning var
byggd på gamla uppgifter och innehöll
många fel.Vi beklagar felaktigheterna.
Så här skall det vara:

Sammankallande
Manfred Hamberg (Roslep)
L.ångängsvägen 80
125 56 Älvsjö
Tfn 08-646 03 19

~inar

Hamberg (Roslep)
Ostermalmsgatan 33
114 26 Stockholm
Tfn 08-21 37 77
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RESETIPS!

FOTOTÄVLING!

Birgittasystrarna har öppnat ett gästhem Ptiha Birgitta Maja - på Munga 4 i Tallinn.
Det ligger centralt i Gamla stan och har
låga priser. Man talar svenska.
Tel +372 644 29 18, fax +372 631 34 53.

Det behövs nya vykort som visar hur
vackert Rickul/Nuckö-området är!
För att fylla behovet ordnar Hembygdsföreningen en fototävling.
- Fotografen skall vara medlem eller
stödmedlem i föreningen.
- Den tävlande får sända in valfritt antal
foton (färg eller svartvita) som är tagna
1989 - 1997. Fotona får inte tidigare vara publicerade.
- De insända fotona skänks till föreningen
som en början till en fotosamling över
tiden från 1989 och framåt. Kulturkommitten förvaltar samlingen.
- Varje foto skall vara försett med uppgift
vad det föreställer, när det är taget och
vem som är fotograf.
- Fotona sänds senast den 1 november
1997 till Eva Heyman, Häradsv. 146,
141 71 Huddinge eller Inger Nemeth,
Byggmästarv. 221 , 141 73 Huddinge.
- Styrelsen beslutar vilka foton som skall
bli vykort. Resultatet publiceras i Medlemsblad 4/97.
- Vinnarna får förutom äran ett litet pris
och alla som deltar kan känna glädjen att
ha bidragit till att dokumentera områdets
utveckling!

I Linnamäe kan man bo på Kiige Farm.
Följ vägen från Linnamäe mot Derharnn
och ta av till höger en dryg kilometer från
Linnamäe.
Tel +372 47 954 92, fax +372 47 574 56.
Fra Mare heter ett nyöppnat hälsocenter i
Paralepa väster om Hapsal. Man erbjuder
logi och olika behandlingar enligt en särskild prislista.
Tel +372 47 444 47, fax 372 450 62.
Tipsen är förmedlade av Ivar Boman som
kan ge närmare upplysningar.
Tel 009 372 55 158 32.

Meddelande!
Som framgick i förra medlemsbladet, hade
vi planerat ett inforrnationsmöte under
hösten i Eskilstuna-Torshällaområdet.
På grund av tidsbrist (semestrar mm) har vi
inte hittat någon lämplig lokal.
Om det finns någon boende i området
som vet om någon lokal som kan ta upp till
100 personer så ring Bengt Lindström
(Höbring Kockas) på telefon 016-35 57 60
och meddela detta. Det bör också finnas
möjlighet till kaffeservering.
Vi återkommer i decemberbladet och
hoppas att mötet kan genomföras i januari
1998.
Ingvald Luks

Torsdagsträffar!
Välkommen till kulturkommittens torsdagsträffar för trevlig samvaro mellan
Rickul/Nucköbor.
Vi träffas på Roslagsgatan 57 kl 14-19
den 2110, 6/11och4/12.

Köp boken
"Så levde vi i Rickul-Nuckö"
och stöd föreningens arbete!

Nästa Spithamnträff!
Måndag 27/10kl18.30 i
lokalen i Edsbacka, Sollentuna.
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