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FÖRENINGENS NAMN 
Manus till inlägg i diskussion vid Styrelsemötet 2030227 
 
”Vi måste blicka bakåt för att kunna se framåt! (Rubrik från program i 
Access TV nyligen) 
 
Bondkyrko är ett trevligt och bra namn, som passar bra som namn på 
en hembygdsförening. 
 
Enligt de insända motionerna finns det en spännande historia till 
namnet. Jag tycker att den är ett motiv för att vi ska fortsätta att heta 
Bondkyrko hembygdsförening. Det finns en trend i tiden att göra upp 
med historien och kapa rötterna. Av just historiska skäl ska vi behålla 
namnet. 
 
Vårt samhället är ett av de mest sekulariserade  världen. Därför tror 
jag inte att någon bryr sig särskilt mycket om att det nuvarande  
namnet innehåller ordet kyrko. Om vi behåller namnet är det en 
pedagogisk fråga att kunna berätta vad det handlar om, till exempel 
att området är stort, mycket befolkat och spännande: Rickomberga, 
Studentstaden, Kåbo, Norby och Eriksberg. – Rickomberga handlar 
bland annat om Myrbergs, Hildur Ottelin och Sven i Tallbacken. 
 
Att namnet Stabby hembygdsförening  är bra, är inte självklart. 
Stabby är inte särskilt mycket befolkat och i motionernas 
presentation verkar det bestå av skogsmark. Dessutom händer det 
om man använder GPS för att komma rätt, att man hamnar i Uppsala 
Näs. Man kommer för sent till festen, vilket också besökare till oss 
erfarit. 
 
Om vi nu ändå beslutar att lämna historien bakom oss, menar de som 
skrivit motionerna att huvuduppgifterna är att vårda det som har 
med de här byggnaderna att göra. Varför i så fall inte kalla vår 
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förening: Stabby kulturgård, eller om vi vill ha lite hembygd med oss: 
Luthagens hembygdsförening.  
 
Vad vi än kommer fram till dessa veckor, är föreningens namn en 
fråga som vi behöver tänka över. Vi behöver skjuta upp förslaget till 
ett framtida beslut. 
 
Vi har helt klart bondeanknytning. Vi förvaltar en bondgård. 
Visserligen brann ladugårdsdelen av anläggningen ner. Den låg 
mellan vår lada och Enköpingståget. 
 
Jag tycker om namnet och vad det står för; är inte rädd för 
farhågorna som motionerna andas. 
 
Förslag: Motionerna avslås 
 
 
Nils Erik Åberg  
 
 


