
ÅR 2018 

Den 12 december 2018 

bjöd S:t Olofs Gille alla frivilliga krafter, som möjliggjort genomförandet av alla 
arrangemang under året, på ett läckert Julbord i Rådhuset. 

 
Till dessa båda händelser under advent återkommer vi med utförliga reportage i årets 

första S:t Olof som planeras utkomma innan årsmötet.  
  

JULMARKNAD den 9 december 2018 
I slutet av 2018 anordnades som vanligt en JULMARKNAD av Finska Föreningen 

söndagen den 9 december. Bergströmska Gården höll naturligtvis öppet och serverade 
kaffe med lussebulle och i bagarstugan glögg med pepparkaka dit också tomten kom på 

besök med godis åt de yngre besökarna. Det sedvanliga Julklappslotteriet sålde slut på 
de eftertraktade lotterna redan efter ett par timmar. 

  

   

 Finska Föreningen - både arrangör        Årets Lucia från Nyby Torshälla Ridklubb 

och korvförsäljare                                 på julmarknadsbesök 

  

  

Utflykt till Strängnäs den 4 oktober 2018 

Se bifogad INBJUDAN 

 

  
Samling utanför ARSENALEN kl. 10:30               Den fina ALTARTAVLAN bakom 

   guiden Stefan Eklund 

 
Ca 30 medlemmar i S:t Olofs Gille deltog i utflykten till Strängnäs den 4 oktober. 

  
Vi samlades utanför ARSENALEN kl 10:30 där vi möttes av guiden PansarÖverste-

löjtnanten Jaak Kallak som ledsagade oss runt bland mängder av stridsvagnar och 
militärfordon från 1900-talets början till 2000-talets dito.  

http://www.sanktolofsgille.se/gallery/1541613994.5883.pdf


Vi fick lära oss en hel del om lyckade och misslyckade pansarmodeller i Sverige, 
Tyskland, USA och Sovjetunionen med deras konstruktion, beväpning och motorer.  

 Efter en lunchsmörgås i Arsenalens café åkte vi in till Strängnäs Domkyrka där guiden 
Domkyrkoklockaren Stefan Eklund tog emot oss i västra entrén. 

Stefan Eklund visade sig vara en excellent guide och hans berättelser om kyrkans 
historia fängslade oss alla, främst kanske hans presentation av det imponerande 

ALTARSKÅPET och dess historia.  

  

Ladan på Mormorstäppan har fått nytt golv 

    
Ladan på mormorstäppan har renoverats och fått ny färg av kommunen och gillet har 
fixat nytt golv för bl.a. vinterförvaring av sommarmöblerna  

  

SOMMAREN 2018 
Sommarprogrammet 2018 började vecka 26 och finns under fliken SOMMARPROGRAM  
Som vanligt startade sommaren med firandet av Nationaldagen den 6 juni med 

samling på Östra torget kl. 16:00 och fantåg till Holmberget under ledning av Volvos 
musikkår, där flaggan hissades och det föredömliga högtidstalet hölls av Rolf Forssell 

(ordf. i Torshälla Nyby Historiska Sällskap).  
 

Konferencier var Iha Frykman (f.d. ålderman i S:t Olofs Gille) och för underhållningen 
stod, förutom Volvos musikkår , Kvartettsångarna. 

Firandet avslutades med Nationalsången och efteråt inbjöds traditionellt samtliga 
medverkande och publik på kaffe i Bergströmska gården.  

   

      

Svenska flaggan i topp                               Rolf Forssell högtidstalar 
 
Arrangör: Hembygdsföreningen S:t Olofs Gille i samarbete med Eskilstuna 

kommun/kultur samt Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland 



 

Lite om sommarens underhållning på Bergströmska 

gården och på Holmberget (pdf) 

Torsdagarna på gården  

Allsång på Holmberget 

  

  
Annette, Jan-Erik och Christina ledde allsången med den äran den 27 juli 2018  

http://www.sanktolofsgille.se/gallery/1536672305.4292.pdf
http://www.sanktolofsgille.se/gallery/1536672326.2914.pdf
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