
Program Våren 2019

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 23 januari kl 13-14  
Musikcafé
Vi spelar vinyl och pratar musikminnen 
över en kopp kaffe och har en trevlig 
stund tillsammans.

Onsdag 13 februari kl 19-21  
Bygdeskrönor
År du intresserad av att delta i en cirkel 
för att samla skrönor till en bok? En träff 
för att se intresset och diskutera 
fortsättningen.

Lördag 23 februari kl 14  
Årsmöte
Alla medlemmar kallas till Bergshamra 
Bygdegårdsförenings årsmöte. Ev förslag 
ska inkomma senast den 14 februari.

Lördag 2 mars kl 15  
Roslagskåseri med Michael Blum
Taube, Ferlin, Albert Engström m fl 
gestaltas i sång och tal på äkta 
roslagsdialekt.

Onsdag 13 mars. kl 19-21
Musikquiz
Tommy Richardson ställer kluriga frågor 
kring låtar som spelas. Kom och testa dina 
kunskaper tillsammans med andra under 
lättsamma former. Vi lottar ihop lämpliga 
lag. Fikaservering.

Onsdag 20 mars kl 13-14
Musikcafé
Nu ses vi och spelar vinyl igen över en 
kopp kaffe.

Onsdag 17 april kl 19-21
Katthemmet
Cecilia Arnström från Norrtälje 
Katthem berättar om verk-
samheten och visar bilder. 
Många katter har fått nya hem 
genom hennes ideella arbete.

Onsdag 15 maj kl 19-21
Ölprovning
Måns Nilsson från Roslagens Hantverks-
bryggeri berättar om öl och ölprovning 
och vi får prova hans olika ölsorter 
tillsammans med lite korv och ost som 
tilltugg.

Onsdag 22 maj kl 13-14
Musikcafé
Sista gången under våren som vi spelar 
vinyl.

Återkommande aktiviteter i Bygdegården

Om inte annat anges är kostnader 
för aktiviteter 50 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 (till kl 16.00) 300 kr
Föreningsmöte max 5 timmar  
(kök ingår) 500 kr
Festsalen (max 30 personer) 1 000 kr  
Festsalen (max 60 personer) 1 500 kr
Projektor och filmduk 100 kr

Kundalini Yoga: Söndagar kl 10-11.30 med början 24 februari (10 ggr)

Intresseanmälan till Gitte Lindblom via telefon 070-746 42 93.  
Kostnad 175 kr/gång.

Sittgympa: Tisdagar kl 11 med början 8 januari. Ingen kostnad.

Bridge: Söndagar kl 15.00 med början 13 januari  
Jan Roman 070-955 66 95

Stickcafé: Onsdagar kl 18.30 jämna veckor med början 6 februari (8 ggr)

Monika Röding 0176-26 42 49  
Kostnad 25 kr/gång

SOS-kören: Tisdagar kl 19-21.30 med början 15 januari

Kjell Mörnberg 070-532 47 81

Bergshamra  
Pensionärsklubb: Första onsdagen i månaden kl 12 med början 6 februari

Se särskilt program Jim Brodén 0176-26 11 22

Vävstugan: Torsdagar kl 18 med början 10 januari
Gerd Jonsson 070-898 21 12 
Ulla Lampert 073-322 13 80

Medlemskap
Barn o ungdom  

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

Betala till Bergshamra 
Bygdegårdsförening 

Bg 539-2337
Swish 123 132 68 42

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

för barn- och  
ungdomsmedlemskap.

För bokning  
kontakta Åsa Starck
073-404 19 72  
asa.starck2014@gmail.com

Bokhörnan  
i Bygdegården

Här kan du byta eller 
köpa begagnade böcker!

Passa också på att komma 
och titta på våra lokaler!

Öppet Hus torsdagar kl 14-15

http://www.sv.se/norrtalje
http://www.sv.se/norrtalje

