PROGRAM VÅREN 2020 - Sundbybergs Folkhögskolas Vänförening
Här kommer vårens program - ta dig lite tid innan julstöket och titta igenom vad som erbjuds i vår.
Tiden går så fort och vips kommer sommaren att vara här, så det gäller att anmäla sig
till det som intresserar dig i god tid.
Anmälan sker genom att skicka in den fysiska anmälningsblanketten (ej sms eller email)
senast den 9 januari 2020 till Maud Bäckman, adress finns på anmälningsblanketten.
Antalet platser är, som vanligt, begränsat så det är "först till kvarn" som gäller.
Hör du inget ifrån oss, ska du räkna med att du har kommit med på den/de aktivitet/er du
anmält dig till.
Ansvarig för aktiviteten blir extra glad när du tar med jämna pengar.
Anmälan är bindande. Vid förhinder ring till ansvarig för aktivitet. Om du inte anmält
förhinder eller anmäler för sent, måste vi tyvärr ta ut en avgift.
De flesta av våra aktiviteter och cirklar (markerade med *) görs i samarbete med

STUDIEBESÖK OCH ANDRA
1

*

AKTIVITETER

Resa till Julita Gård - Onsdag 27 maj

En endagars resa till Julita Gård som ligger i hjärtat av Södermanland vid sjön Öljaren, ca
25 km nordväst om Katrineholm. Julita Gård ägs och drivs av Nordiska Muséet. Fruktträdgården på Julita Gård är speciell. Som ett av de första muséerna i världen arbetar Noriska
Muséetn med att bevara levande samlingar för eftervärlden. Vid ankomst serveras "busskaffe" och smörgås. Sedan följt en guidning i stora huset, parken och trädgården. Rummen i stora huset är möblerade som det var på Julitas sista privata ägare, Arthur Bäckströms, tid.
Lunch intas på Julita Wärdshus, som drivs av den kände och prisbelönte kocken Tommy
Myllymäki.
Efter lunch åker vi till Vingåker Outlet och fyndar i området. Detaljerat program, se bilaga .
Tid:
Pris:

07:30 - 18:00
700 kr
(Föreningen subventionerar till viss del)
200 kr bet samtidigt med anmälan, resterande 500 kr bet senast 31 mars

Anmälan är bindande när anmälningsavgiften 200 kr är betald.
Ansvarig: Ingegerd Sunesson, 08 28 03 51 eller 073 905 15 02

2

*

Nordiska Muséet "Arktis - Medan isen smälter" - Torsdag 30 januari

Mitt under polstjärnan. Där meridianerna strålar samman och tidszonerna upphör. Där
börjar Arktis, hem åt fyra miljoner människor. I tusentals år har människorna här levt tillsammans med isen. I utställningen möter du isens historia och framtid - men framför allt
de människor som bor i dagens Arktis genom föremål, foton, design, konstverk, filmer
och projektioner.
Tid:
Pris:
Maxantal:
Samling:

13:00
100 kr
(Föreningen subventionar till viss del)
30 st
12:45 i entrén

Anmälan är bindande, vid återbud efter den 23 januari måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Berit Tollin, 073 830 69 65

3

*

Märta Måås-Fjetterström "Se mattorna - det är jag" - Tisdag 4 februari

På Kungliga Slottet visas utställningen, som konstnären så uttrycksfullt döpt i och med att
hon ombads beskriva sitt konstnärsskap. Det var mattorna som talade om vem hon var
och berättade om hennes inspirationskällor, liv, karriär och förutsättningarna för kvinnligt
företagande under första halvan av 1900-talet.
Tid:
Pris:
Samling:
Maxantal:

11:00
100 kr
10:40
30 st

(Föreningen subventionerar till viss del)
Vid kassorna till utställningen - Kungliga Slottet

Anmälan är bindande, vid återbud senare än 27 januari måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Annika Sjöberg, 073 837 46 80

4

*

Föredrag av Helena von Zweigbergk "Saker-Hem-Förbannelse" - Måndag 10 februari

Helena von Zweigbergk, författare och journalist, talar utifrån sina två senaste böcker.
"Totaltskada" är en relationsroman och kretsar kring ett krisande par som blir hemlösa
efter att deras hem brunnit ned till grunden. Boken hanterar frågor om skuld, förlåtelse
och försoning. I "Grejer med saker" undersöker Helena vårt förhållande till saker. Ur ett
mycket personligt perspektiv frågar hon sig vad vi vill med våra saker. Varför känns de så
viktiga att skaffa?
Tid:
14:30
Pris:
40 kr
Samling: 14:15

Inkl kaffe och kaka. (Föreningen subventionerar föredraget)
Sundbybergs folkhögskolas caféteria

Anmälan är bindande, vid återbud efter den 3 februari måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Ingegerd Sunesson, 073 905 15 02 eller 08 28 03 51

5

*

Repris - Judiska Muséet - Måndag 24 februari

Vi gör ett guidat återbesök på ca 1 timme för er som missade höstens besök och fyller på
med nya intresserade.
Tid:
Pris:

11:00
70 kr

Betalas av var och en i kassan - Endast kortbetalning!
(Föreningen subventionerar guidningen)
Samling: 10:45
Utanför entrén, Själagårdsgatan 19
Resväg: T-bana till Gamla Stan
Maxantal: 30 st
Anmälan är bindande, vid återbud efter 17 februari måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Anna-Greta Johansson, 073 677 98 32

6

*

Glashyttan The Garage - Tisdag 10 mars

I en lokal i Årstaberg står stora ugnar uppställda. Här har Fredrik Nielsen, en av Sveriges
konstnärer inom modern glaskonst sin arbetsplats.
Tid:
Pris:
Samling:
Resväg:
Maxantal:

14:00
40 kr
(Föreningen subventionar till viss del)
13:30
Tvärbanans hållplats Årstaberg
Tvärbana alternativt Pendeltåg till Årstaberg
30 st

Anmälan är bindande, vid återbud efter den 3 mars måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Eivor Jackson, 070 518 21 69

7

*

Årsmöte - Onsdag 11 mars

Hjärtligt välkomna till årsmöte, ett trevligt samkväm med kaffe, kaka och underhållning.
Om du vill ha årsmöteshandlingarna före årsmötet, kontakta Margareta Brithéll.
Tid:
Pris:
Samling:
Resväg:

14:20
0 kr
fr 14:00
Sundbybergs folkhögskolas caféteria
T-bana Rissne

Anmälan är bindande
Ansvarig: Styrelsen

8

*

Nationalmuseum - Tisdag 24 mars

Vi besöker det ombyggda Nationalmuséet. Vi får se de nya salarna och och vi gör en
guidad rundvandring bland muséets samlingar. Visningen vara ca 1 timme.
Tid:
Pris:
Samling:
Maxantal:

14:00
50 kr
13:15
25 st

(Föreningen subventionerar till viss del)
Entrén (muséet rekommenderar lång tid för garderob, box med mera)

Anmälan är bindande, vid återbud efter den 18 mars måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Birgitta Jägerteg, 073 658 20 18 eller 08 773 12 52
9

*

Besök en miljonprogramslägenhet i Tensta - Torsdag 16 april - Välj grupp

I januari 1969 flyttade de första familjerna in på Kämpingebacken 13. Två våningar var
klara. Resten av huset var inklätt i plast. Det var mest unga familjer som flyttade in och de
kom till en byggarbetsplats. En av pionjärfamiljerna var Arturssons som kom från Jönköping med tre barn. Det är deras hem Stadsmuseum nu återskapat i Tensta. Ca 1 timme.
Tid 1:
11:00
Pris:
100 kr
Samling: 10:30
Maxantal

15 st

Tid 2:
Pris:
Samling:
Maxantal

12:00
100 kr
11:30
15 st

(Föreningen subventionerar till viss del)
Utanför spärrarna T-bana Blå linje mot Hjulsta Hpl Tensta
Uppgång Tensta Centrum

(Föreningen subventionerar till viss del)
Se ovan

Anmälan är bindande, vid återbud efter den 7 april måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Annika Sjöberg, 073 837 46 80
10

*

Besök på Svindersviks Herrgård - Fredag 15 maj

Vi gör ett besök vid ett mycket vackert och välbevarat sommarnöje från 1700-talets mitt,
beläget i Sicklaö socken i Nacka Kommun.
Tid:
15:00
Pris:
50 kr
Samling: 14:30
Resväg:
Maxantal:

(Föreningen subventionerar till viss del)
Busshållplats Nacka Station (Bussar från Slussen)
Buss 410 Hpl G, 414 Hpl H, 420 eller 422 Hpl I (Restid ca 15 min)
30 st

Anmälan är bindande, vid återbud efter den 9 maj måste vi ta ut en avgift.
Ansvarig: Birgitta Jägerteg, 073 658 20 18 eller 08 773 12 52

CIRKLAR:

Cirklarna startar om minst 8 personer anmäler sig. Anmälan är bindande och återbetalning sker endast om avbokning sker 2 veckor innan cirkeln startar.

11

Teatercirkel

Cirkeln fortsätter med nuvarande deltagare och är tyvärr redan fulltecknad. Du behöver
inte anmäla dig på nytt om du har deltagit i cirkeln under hösten. Om du däremot inte
tänker fortsätta måste du höra av dig till Monica snarast.
Tid:
Pris:
Samling:

30 jan
Kl 14.30
350 kr exkl teaterbiljett som är starkt reducerad
1:a tillfället träffas vi på Sundbybergs folkhögskola, Annexet och därefter
ytterligare fyra tillfällen på skolan och på teaterföreställningar
Maxantal: 20 st (Fulltecknad sedan i höstas)
Anmälan gäller både höst- och vårtermin
Ansvarig: Monica Rönquist-Germanis, 070 746 12 03 eller 08 717 35 32

12

Litteraturcirkel

Välkommen tilll vårens litteraturcirkel. Tema i vår blir Europa.
Datum och böcker; 28 jan: Gunnar Bolin "Hovjuvelerarens barn", 25 feb: Ingrid Carlberg
"Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris, 24 mars Olga Tokarczuk, bok bestäms senare och 21 april: Anna Burns: "Mjölkbudet"
Start
Pris:
Plats:
Maxantal:

Tisdagar 13:00 - 15:45
350 kr
Norrtullsgatan 12 N
12 st

Ansvarig: Marja Bruzaeus, 070 741 39 38

13 *

Stockholmiana - Start Onsdag 18 mars 14:30

Vårens stads- och kulturvandringar kommer att gå på Södermalm. Vi kommer arbeta med
Sofia församling, där finns många fina promenader bl a i och kring Sofia kyrka. Vi ser
också malmgårdar, textilfabriker, färgargård och tullar.
Tid:
Pris:
Samling:

10:00
Följande 5 träffar
350 kr
(inbetalningskort kommer från Folkuniversitetet)
1:a tillfället - vi träffas på Sundbybergs folkhögskola, Caféet

Ansvarig: Ingegerd Sunesson, 073 905 15 02 eller 08 28 03 51

14 *

Läsecirkel

Vi fortsätter vår aktiva pocketläsecirkel. Nu finns det plats för nya deltagare.
Tid:
Samling:

Meddelas senare
Sundbybergs folkhögskola

Ansvarig: Ingegerd Sunesson, 073 905 15 02 eller 08 28 03 51 och
Sonia Hörling, 070 692 86 61 eller 08/18 86 61

Orgelmacka på torsdagar
För dig som tycker om pampig orgelmusik har Kungsholms Kyrka sina konserter
på torsdagar kl 11:30. För 40 kr får man kaffe och macka som intas i
kyrkbänken innan musiken börjar

När du valt vad du vill vara med på ska du fylla i bifogad anmälningsblankett.
Skriv TYDLIGT - TEXTA GÄRNA
Glöm inte att fylla i datum då du skickar anmälan. "Först till kvarn" gäller
Anmälan vill vi ha senast den 9 januari 2020
Vi ser fram emot din anmälan och till vårens aktiviteter.

Vi

i styrelsen

Ordf: Birgitta Jägerteg

Odlingsvägen 91
138 36 ÄLTA

08 773 12 52
073 658 20 18

Slipgatan 1
117 39 STOCKHOLM

073 654 50 06

Spånga Torg 5
163 51 SPÅNGA

073 966 25 60

Råstensgatan 10
172 30 SUNDBYBERG

08 28 03 51
073 905 15 02

Hasselbacken 12
194 38 UPPLANDS-VÄSBY

073 837 46 80

Anna-Greta Johansson
--

Igeldamsgatan 2 b
112 49 STOCKHOLM

073 677 98 32

Inger Ferséus

Maja Snis Gata 4, lgh 1302
134 51 GUSTAVSBERG

073 378 64 96
08 18 36 56

Mörbyhöjden 19
182 32 DANDERYD

070 692 86 61
08 18 86 61

Brunskogsbacken 12
123 71 FARSTA

070 518 21 69

Rigagatan 16, bv
115 27 STOCKHOLM

073 830 69 65

bjagerteg@hotmail.com

Sekr: Maud Bäckman
maud_backman@msn.com

Kassör: Margareta Brithéll
mbrithell@telia.com

Studiecirklar, resor m m:
Ingegerd Sunesson
lasse.ingegerd@swipnet.se

Medlemsrekrytering:
Annika Sjöberg
annika.m.sjoberg@gmail.com

Övriga:

ingerferseus@gmail.com

Sonia Hörling
sonia.heurling@hotmail.com

Eivor Jackson
jacksoneivor@gmail.com

Berit Tollin
b.tollin@swipnet.se

Sundbybergs folkhögskolas Vänförening
Plusgirokonto 11 88 38 - 2
Org nr 802411-9680
Medlemsavgift 100 kr / år - Betalas senast 31 jan varje nytt kalenderår
Har du bytt adress, telefonnr, mobilnr, emailadress? Kontakta i så fall sekreteraren.
Vi lämnar ut ditt 12-siffriga personnummer till Sundbybergs Kultur- och Fritidsförvaltning för att kunna erhålla aktivitetsbidrag.

