
Program Hösten 2017

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. 

Hjärtsta rta re  f inns  i  Bygdeg ården !

I samarbete med
www.sv.se/norrtalje

Onsdag 6 september kl 19 – 20
Information om höstens 
sittgympa
I höst startar sittgympa i bygdegården i 
samarbete med Attendo.
Vi får veta mer och kan ställa 
frågor inför starten tisdagen den 12 
september kl 11.

Onsdag 13 september kl 19-21
Genom färghandlarens kamera
Torsten Nordström skaffade tidigt en 
filmkamera. När något hände tog han eller 
någon av hans anställda den och begav sig 
ut på stan och filmade.  Agneta Werlinder 
visar filmer från 40-60-talet.

Onsdag 20 september kl 13-14
Musikcafé
Vi spelar vinyl och pratar musikminnen 
över en kopp kaffe.

Onsdag 11 oktober kl 19-21
Bergshamra Varvs historia
Gunno Elisson berättar om det gamla 
Knupvarvet och om människorna som 
arbetade där.

Lördag 14 oktober kl 11-15
Hälsans dag
En dag om hälsa och välbefinnande. Dagen 
bjuder också på ett lätt yogapass, 
meditation och övning i mindfulness.
För ytterligare information samt anmälan 
kontakta Gitte Lindblom/Andrum 
070-746 42 93
Kostnad 350 kr för dem som deltar i 
söndagsyogan. 395 kr för övriga.
Frukt och dryck ingår. 

Onsdag 8 november kl 13-14
Musikcafé
Vi spelar vinyl och pratar musikminnen 
över en kopp kaffe.

Onsdag 22 november kl 13-14
Musikcafé
Vi spelar vinyl och pratar musikminnen 
över en kopp kaffe.

Lördag 25 november kl 11-15
Julmarknad
Hantverk, lotteri, kaffeservering, glögg 
m m. Om du vill sälja dina hantverk 
kontakta Marita Jeansson. 
Tel 0176-26 06 30 eller 070-334 43 35

Söndag 14 januari kl 13-15
Julgransplundring
Se mer information på vår hemsida och 
våra anslagstavlor!

Återkommande aktiviteter i Bygdegården

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

hembakat bröd!

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

Sittgympa:	 Tisdagar kl 11 med början 12 september

Kundalini Yoga:	 Söndagar 10-11.30 med början 10 september
	 Intresseanmälan till Gitte Lindblom via telefon 070-746 42 93

	 Kostnad 175 kr per gång
Bridge: 	 Söndagar kl 17.30 med början 27 augusti
	 Kurt Wahlgren 0176-26 11 70
Stickcafé: 	 Onsdagar kl 18.30 jämna veckor med början 23 augusti
	 Monika Röding 0176-26 42 49
	 Kostnad 25 kr/gång
SOS-kören: 	 Tisdagar kl 19-21.30 med början 22 augusti
	 Kjell Mörnberg 070-532 47 81
Bergshamra 
Pensionärsklubb: 	Första onsdagen i månaden kl 12 med början 6 september
Se särskilt program!	 Kerstin Folkesson 0176-26 01 53
	 Kerstin Brodén 0176-26 11 22
Vävstugan: 	 Torsdagar kl 18 med början 17 augusti
	 Gerd Jonsson 070-898 21 12
	 Ulla Lampert 0176-26 13 20

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.

För bokning 
kontakta Christina Edberg 
0176-26 20 74, 070-251 40 27 
info@bbgf.se
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