PROGRAM 2015
Programkvällarna på onsdagar kl. 19:00 inleds med föreningsinformation och
avslutas med servering av kaffe/te med hembakt till självkostnadspris. Du som
inte är medlem får betala inträde à 40 kr.
Programmet kan ändras. Se vår hemsida stabbygarden.se och UNT Föreningsnytt
lördagen före programmet.

Torsdag 14 maj (Kristi himmelsfärds dag) 10:00

Gudstjänst i Stabby prästgård

Nils Erik Åberg predikar. Leif Hall med kyrkokör. Kyrkkaffe.
Onsdag 3 juni 18:00

Mitt Rickomberga
Onsdag 4 februari 19:00

Rickomberga, Erikslund och Stabby
Jan Sterner berättar och visar bilder. Han kommer också att presentera sin nyutkomna skrift i samma ämne.
Söndag 1 mars 13-16

Bakdag. Musikunderhållning med Georges orkester.
Bröd efter gammalt recept från Karlholmsbruk bakas i vedeldad ugn och serveras
till kaffet.

Ingrid Seeger, som är arkitekt, gör en vandring genom gamla och nya Rickomberga
och berättar lite om husen. Samling kl 18 vid Stabby prästgård.

Onsdag 2 september 19:00

Gästfriheten i Stabby prästgård på Nathan Söderbloms tid
Jonas Jonson, biskop emeritus, berättar.
Söndag 20 september 12:00 - c:a 16

Stabbydagen – samarrangemang med Gröna Sköna Stabby

Onsdag 4 mars 19:00

Årsmöte. Stabby prästgård och vi som äger den och sköter den.
Helena Harnesk, vice ordförande i Bondkyrko hembygdsförening.
Onsdag 1 april 19:00

Luthagen i mitt minne

Servering, loppis, musik och föredrag vid Stabby prästgård. Många aktiviteter i hela
Stabbyskogen och Hällby. Föreningsmedlemmar kan hyra eget loppisbord alternativt skänka föremål varvid förtjänsten går direkt till Bondkyrko hembygdsförening.
Kontakt: loppis@stabbygarden.se. Se affischer i närområdet.
Onsdag 7 oktober 19:00

Författare Helena Harnesk berättar och visar bilder.

Iran – centrum i Mellanöstern

Söndag 3 maj 7:00

Maria Wold-Troell har rest runt i Iran vid ett par tilfällen och berättar om sina
resor och visar bilder från detta fascinerande land.

Samling vid Stabby prästgård. Tag gärna med kaffekorg.

Onsdag 4 november 19:00

Onsdag 6 maj 19:00

Barbro Björnemalm, antikvarie vid Upplandsmuseet, visar bilder och berättar.

Gökotta med Roger Gyllin

Olof Thunman, poet, artist, levnadskonstnär
Kvällen inleds med Evert Taubes hyllning till Olof Thunman, framförd av Allan
Rodhe. Därefter presenterar Carl-Göran Ekerwald Olof Thunman med ord och
bilder.
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Uppsala-Bild, pressfotografi i Uppsala
Onsdag 9 december 19:00

Inför julen

Vi njuter av julstämning med luciatåg och julsånger.
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Om Bondkyrko hembygdsförening
Vår hembygdsförening grundades 1953 på initiativ av Johanna Myrberg och har
alltsedan dess haft en livaktig verksamhet med Stabby prästgård som centrum. Den
2 november 2009 köpte vi de faluröda husen och den omgivande trädgården. Syftet
med köpet är främst att bevara den vackra och historiskt värdefulla prästgårdsmiljön
för kommande generationer men också att vårda minnet av ärkebiskop Nathan
Söderblom, som bodde här åren 1901–1912.
Föreningen har just nu ungefär 400 medlemmar. Verksamheten drivs av en styrelse
med hjälp av bland annat en programkommitté och värdar/värdinnor. Personalen
består av ekonomiansvarig, vaktmästare och kafépersonal.
Föreningen anordnar minst sju programmöten per år med föredrag eller sång och
musik. Då informerar ordföranden om nyheter i föreningen och det serveras kaffe
med hembakat bröd. Hembygdsföreningen driver också Prästgårdskaféet.
Uthyrning av Stabbygården, Söderblomska huset och Valvet innebär att många
människor får tillgång till den välbevarade och historiemättade 1800-talsmiljön
för bröllop, disputationsfester, familjehögtider, minnesstunder och konferenser.
Inkomsterna från uthyrningsverksamheten gör det möjligt att bevara och successivt
renovera gårdens byggnader.
Du är alltid mycket välkommen att besöka våra programkvällar och andra arrangemang. Tag också med dig dina vänner! Har du tid över så hjälp oss i vårt ideella
arbete. Här finns många uppgifter, alltifrån att rensa rabatter, skotta snö, sy och
snickra, till insatser som styrelsemedlem eller funktionär.
Besök vår hemsida stabbygarden.se då och då! Där skriver vi om aktuella händelser,
hur man bokar lokaler, vem som gör vad i föreningen och om prästgårdens historia.

Vill du bli medlem?
Ring Susanna Sundström 0708-54 06 41 eller Helena Harnesk 070-15 14 048
eller betala medlemsavgiften till föreningens bankgirokonto 5382-7192, ange att
du är ny medlem.
Medlemsavgift 2015: 150 kr per medlem. Kontrollera att namn och adress kommer med vid inbetalningen!
Adress: Stabby prästgård, Stabby backe 1, 752 30 Uppsala
e-post: info@stabbygarden.se
Hemsida: stabbygarden.se
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