
 
en vecka då visar på många olika kulturaktiviteter i våra bygdegårdar i Stockholms län 

Dagen före…. 

18 oktober Edsbro bygdegård i Norrtälje  

visar ”I kulissen” En musikföreställning med två av Sveriges mest anlitade 

körsångerskor Kerstin Ryhed och Britta Bergström.  De tar med publiken bakom 

kulissen och varvar sång med minnen och berättelser från sina år som 

turnerande musiker. 

Kulturveckan startar 

19 oktober Tynningö bygdegård, Vaxholm 
 Biokväll med strt kl. 16.00, även 9/11 

20 oktober Folk och trädgård, Tungelsta, Haninge 

Hantverksträff i torkladan kl. 11.00 – 16.00. Vi tar med os våra handarbeten 

och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något nytt som ex. tenntrådsflätning 

eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till. Se mer på hemsidan. 

 

20 oktober Kårsta Ekskogens bygdegård i Vallentuna 

håller givetvis sin bio gång ”Saga bio”. Under kulturveckan visas …. 

Maleficent 2 kl.15 

 

Angelina Jolie och Elle Fanning repriserar sina roller som Maleficent och Aurora när 
historien fortsätter flera år efter handlingen i den första filmen. Vi följer den 
komplicerade relationen mellan Maleficent och den blivande drottningen Aurora. 
Tillsammans kämpar de mot nya motståndare för att skydda hedarna och de magiska 
varelser som bor där. 
Genre: Familjefilm, Fantasy, Äventyr Censur: Ej angivet Speltid: Ej angivet 
Biljettpris: 90 kr 

 
 

http://www.kebygdegard.se/saga-bio/bioprogram-29315061


 
 
 
 
 
20 oktober Kårsta Ekskogens bygdegård i Vallentuna 

Filmen Downton Abbey visas kl.18 

 

Nu återkommer de populära karaktärerna från den omtyckta serien Downton Abbey i 
en helt nyskapad film. Filmen fokuserar på familjen Crawley, en rik ägare till en det 
edwardianska lantgodset Downton Abbey på den engelska landsbygden i början av 
1900-talet. Denna gång blir de överraskade av ett storslaget, kungligt besök och får 
hantera utmaningarna som kommer med det. 
Genre: Drama Censur: Från 7 år Speltid: 2h 2m 
Biljettpris: 110 kr 

 

20 oktober Tyresö bygdegård, Tyresö kommun 
Barnteater - Kurt och Kio 3 – 6 år  kl. 13.00 
Kurt och Kio har tråkigt. De ger sig ut på äventyr i vardagsrummet och skapar 
en egen, magisk värld. Om vänskap och lek med mycket rörelse och humor. 
Teater Tre spelar för barn 3-6 år. Entré: 30 kr. Förköp* 

 

20 okt   Över Enhörna, Södertälje kommun 

 Teater - familjeföreställning Sagan om de två bönderna kl. 15.00 

20 oktober Estuna bygdegård, Norrtälje 
Jazzmusik i Bygdegården. Per Zethelius med sin fina grupp Country Side 

Stompers - 5-6 glada musiker.  

 

21 o 28 okt Nämdö hembygdsgård, Värmdö kommun 
 Biblioteket öppet kl. 11.00 – 13.00 

 

23 oktober Bergshamra bygdegård. Norrtälje 

 Stickcafé kl. 18.30. Hålls onsdagar ojämna veckor 8 ggr under hösten 

 
24 – 26 okt Över Enhörna bygdegård, Södertälje kommun 

 Utställning av konst och hantverk, samt berättelser om vad man upplevt i  
 bygdegården. På lördagen löser vi Melodikrysset tillsammans. 

http://www.kebygdegard.se/saga-bio/bioprogram-29315061


 
 

24 oktober Kårsta Ekskogens bygdegård, Vallentuna, Saga bio 
                     Brevbäraren som byggde ett palats kl.19 

 

Södra Frankrike 1879. Ferdinand Cheval är en tystlåten lantbrevbärare som få ens 
lägger märke till. Under sina milslånga rundor dagdrömmer han om en värld full av 
sköna landskap och byggnader som han bara sett på vykorten som han delar ut. Under 
en av rundorna möter han änkan Philomène och när han får dottern Alice med henne 
vet han med ens vad han ska göra av sitt enkla liv. Han ska bygga ett stort palats åt 
henne. Alldeles själv. 
Genre: Drama  Censur: Ej angivet    Speltid: 1h 45m   Biljettpris: 110 kr 

 

26 oktober Oaxens bygdegård, Södertälje.  Tackkväll med underhållning för alla som 

arbetat med sommaren intensiva kulturbegivenheter med bl a tre 

konstutställningar och caféverksamhet. 

 

26 oktober Kårsta Ekskogens bygdegård, Vallentuna 

ROCK BAR      Cover Crew Band gästar bygdegården och rockar loss 

ordentligt som vanligt kl. 19.00 

 

27 oktober Bergby skolas bygdegård, Norrtälje 

Välkommen på SyLan kl. 10.00 – 16.00 Ta med din symaskin och kom 

till Bygdegården så syr vi tillsammans.  Pågår 6 söndagar under hösten.  

Kostnad 20 kr / person och gång. 

 

27 oktober slutar kulturveckan men ännu fylls bygdegårdarna med kultur…. 

 

http://www.kebygdegard.se/saga-bio/bioprogram-29315061
http://www.kebygdegard.se/


 

Här ett axplock av kulturaktiviteter i bygdegårdar i 

höst som inte landade i kulturveckan… 

Under hösten         Kårsta Ekskogens bygdegård 

                                         på Saga Bio visas under hösten 13 olika filmer….. 

Under hösten Singö bygdegård, Norrtälje 
Bokbussen stannar vid bygdegården andra tisdagen i månaden kl. 

13.10 – 14.10. Då inbjuder vi också till café. 

Under hösten Björkö Arholma bygdegård 

Bokbussen stannar vid bygdegården tisdagen den 12/11 och 

10/12 kl. 14.30 – 15.30  Då inbjuder vi också till café 

5 sept – 7 okt Oaxens bygdegård, Södertälje kommun 
Fem torsdagar blir det filmklubb. Filmer se hemsida. 

Starttid 18.30 för snacks. 19.00 för film. 

8 september Kulturarv Djurhamn,  
Invigning av minnes-skulpturen Bultens Delfin kl 13.00 vid Djurö 

kyrk brygga. 

28 september  Sättraby bygdegård  

Så sant som det är sagt med Maria Arnadottir i samarbete med 

Roslagens teaterförening. 

28 september  Ulvsättra bygdegård  

                                  ”Om att våga flyga” en föreställning med Maria Lundqvist 

3 oktober Mörkö bygdegård, Södertälje 
Pjäsen ”Fallfrukt” visas. Hur många chanser ska en människa få?  Om 

tillfrisknande och om att välja liv i stället för undergång, en pjäs av och 

med Monica Wilderoth". I samverkan med Södertälje stadsscen. 

5 oktober Yxland-Blidö bygdegård, Norrtälje 

Ingemar Lind visar filmen "Min vän fjällräven"  

 

12 oktober  Runmarö hembygdsgård, Värmdö kommun 
  Firar 75 år med festligheter….. 

12 oktober  Björkö Arholma medborgarhus 

  Filmvisning 



13 okt o 10 nov Skälby barkarby bygdegård, Järfälla 

  Musikcafeer med utställning 

13 okt o 10 nov Ulvsättra bygdegård, Järfälla, Musikcaféer. 
  13/10 Soft Jazz Quartet, 10/11 Folkmusikgruppen Kollijox 

30 oktober Länna bygdegård, Norrtälje  

Onsdagsdans till Junix orkester kl. 19.00 – 22.00. 

 

2 november Räfsnäs bygdegård, Norrtälje 

  Sikfest med dans! 

3 november Rådmansö bygdegård, Norrtälje 
  Barnbio! 

9 november  Rådmansö bygdegård  

        kl. xx xx spelas ”Hon är jag – en hyllning till Lillbabs” 

10 november  Yxlan Blidö bygdegård 

        kl. 15.00 spelas ”Hon är jag – en hyllning till Lillbabs” 

 

Hon är jag – en hyllning till Lill-Babs 

Ni hälsas hjärtligt välkomna till kvällens inspelning av den nostalgiska TV-showen 
”Solveigs Hörna”. Kvällens värdinna är Solveig Bergqvist Larsson, som möter vår 
folkkära artist Barbro ”Lill-Babs Svensson” (spelad av Cecilia Kyllinge) 

Med Solveig Bergqvist Larsson, Cecilia Kyllinge, Anders Larm, Jan-Olof Jonsson 



16 – 17 nov  Estuna bygdegård, Norrtälje 

Kulturhelg den 16-17 november 2019 kl. 12-15 båda dagarna.  

På utställningsskärmarna i Bygdegården visar vi inlånade konstverk 

(oljemålningar) från staden Norrtälje. Invigning kl. 12.30 (lördagen) sker 

tillsammans med kände Michael Blum. Han inviger och samtidigt gör han en 

stadsvandring i staden med berättelser och sånger – berättar om torg och 

byggnader. Caféer, hamnen och järnvägen. Och mycket annat. En 

stadsvandring där publiken sitter skönt och lyssnar. Fri entré. Kaffe 50 kronor.  

8 december   Tyresö bygdegård, Tyresö kommun 
    Barnteater - Igelkotten och mullvaden 2 – 6 år, kl. 13.00 

 


