
Program Våren 2016

* Anmälan
görs på telefon 0176-26 10 56 (telefonsvarare) eller via mail info@bbgf.se. 
Uppge namn och telefonnummer så att vi kan kontakta dig vid ev ändringar. 

Värt att veta ....
Vi har trådlöst bredband och internetåtkomst i hela huset. Vi har också ljudanläggning för 
CD-skivor eller anslutning av annan ljudkälla,  t ex MP3-spelare eller dator.
Storbildsprojektor finns att hyra för anslutning till dator eller enhet med HDMI-anslutning. 

Bridge: 	 Söndagar kl 17.30 med början 10/1
	 Kurt Wahlgren 0176-26 11 70
Stickcafé: 	 Onsdagar kl 18.30 jämna veckor med början 20/1 (8 ggr)
	 Mona Dahlin 070-914 03 49
	 Kostnad 25 kr/gång
SOS-kören: 	 Tisdagar kl 19-21.30 med början 12/1
	 Maj Rehnberg 073-097 03 73
Bergshamra 
Pensionärsklubb: 	 Första onsdagen i månaden kl 12 med början 3/2
Se särskilt program!	 Kerstin Folkesson 0176-26 01 53
	 Kerstin Brodén 0176-26 11 22
Vävstugan: 	 Torsdagar kl 18 med början 14/1
	 Gerd Jonsson 070-898 21 12
	 Ulla Lampert 0176-26 13 20

Lokaler i Bygdegården
Lokalhyra
Föreningsmöte max 3 timmar 
(ej kök)	 300 kr
Tillägg för kök	 100 kr
Barnkalas inkl kök	 300 kr
Föreningsmöte max 5 timmar 
(kök ingår)	 500 kr
Festsalen (max 80 personer 
enligt Brandmyndigheten) 
Kök och porslin finns för 
60 personer och ingår	 1 000 kr
Projektor och filmduk 	 100 kr
För bokning 
kontakta Christina Edberg 
0176-26 20 74, 070-251 40 27
info@bbgf.se

Medlemskap
Barn o ungdom 

(t o m 17 år)  50 kr/år
Vuxen 100 kr/år

Betala till Bergshamra 
Bygdegårdsförening

Bg 539-2337

OBS! Ange namn, adress och 
e-post samt födelseår 

för barn- och 
ungdomsmedlemskap.

Hjärtsta rta re  f inns  i  Bygdeg ården !

Om inte annat anges är kostnader 
för aktiviteter 40 kr inkl kaffe med 

hembakat bröd!

I samarbete med
www.sv.se/norrtalje

Kundalini Yoga
Vi startar med gratis prova-på-gånger lördag 6 
och 13 februari kl 10-11. Intresseanmälan till 
Gitte Lindblom på telefon 070-746 42 93. Om 
tillräckligt intresse finns fortsätter vi lördagar kl 
10-11 med början 20 februari. Kostnad 125:- 
per gång.

Söndag 14 februari kl 14: 
Årsmöte

Tisdag 1 mars kl 13: 
Sportlovsfilm
Filmvisning för barn 6-9 år. Fri entré. 
Se våra affischer och anslagstavlor.

Torsdag 3 mars kl 13: 
Sportlovsfilm
Filmvisning för de lite större barnen. 
Fri entré. Se våra affischer och 
anslagstavlor.

Onsdag 9 mars kl 19-21: 
Genom färghandlarens 
kamera
Agneta Werlinder berättar om 
färghandlaren Torsten Nordström 
och visar några av hans filmer från 
ett äldre Norrtälje. 
Anmälan senast 7/3*

Onsdag 6 april kl 19-21: 
Gäddlek
Micael Söderman, biolog, berättar 
om gäddornas lekplats i Enviken. 
Anmälan senast 4/4*

Senare när gäddleken 
kommit igång gör vi ett 
studiebesök vid lekplatsen. Se våra 
anslagstavlor och vår hemsida.

Lördag 9 april kl 19-23: 
Kycklingbuffé
Spännande kycklingrätter. Inklusive 
måltidsdryck. Kostnad 150 kr, bg 
539-2337. Öl och vin kan köpas till 
självkostnadspris. 
Anmälan senast 4 april*

Onsdag 27 april kl 19-21: 
Leva livet hela livet
Britt Sandberg, pastor och tidigare 
själavårdslärare på Kaggeholms 
folkhögskola, delar tankar om att möta 
livet både som ung och gammal. 
I samarbete med Equmeniakyrkan. 
Anmälan senast 23 /4*

Lördag 14 maj kl 19:
SOS-kören framför 
dansbandsklassiker
Entré: 80 kr (inkl kaffe med bröd).

Lördag 9 juli kl 20-23: 
”Logdans”
Gammeldans i lövad bygdegård till 
levande musik. Entré: 50 kr
(kaffe med dopp 40:-)

VA-frågor i 
Bergshamrabygden
Vi försöker igen få ny information från 
kommunen!

Dag och tid: Se vår hemsida, 
affischer samt annons i NT.

Återkommande aktiviteter i Bygdegården
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