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PROGRAM 2019
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. Vi har Swish.

Programmet kan ändras. Se vår webbplats stabbygarden.se och UNT Föreningsnytt 
lördagen före programmet.

Onsdag 6 februari 19:00
Om Koranen med Carl-Göran Ekerwald 
Koranen dikterades av Muhammed i det arabiska Mecka för mer än tusen år sedan. 
Har vi i väst någonting att lära oss av Muhammed?

Söndag 3 mars 13-16
Bakdag med kökets vedeldade ugn. Musik med Georgs orkester
Bröd efter gammalt recept från Karlholmsbruk bakas och serveras till kaffet. 

Onsdag 6 mars 19:00
Årsmöte
Efter årsmötesförhandlingarna talar hembygdsföreningens vice ordförande  
Helena Harnesk om Fyrisåns broar.

Onsdag 3 april  19:00
Riksspelmannen Leif Alpsjö spelar och berättar
Med kohorn, nyckelharpa, fiol och visor presenterar Leif sina läromästare,  
låtar och traditioner.

Söndag 5 maj 7:00
Gökotta med Roger Gyllin
Samling vid Stabby prästgård. Klä dig varmt! Tag gärna med kaffekorg och kikare.

Onsdag 8 maj 19:00
Ola Larsmo berättar om arbetet med boken Swede Hollow
Ytterst litet är känt om den historiska bakgrunden hos de svenskar som slog sig ner 
i Swede Hollow i St Paul, Minnesota. Hur bygger man upp en berättelse?
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Torsdag 30 maj (Kristi himmelsfärds dag) 10:00
Gudstjänst i Stabby prästgård
Nils Erik Åberg predikar. Gunilla Norlin med kyrkokör. Kyrkkaffe.

Torsdag 13 juni 18:00
Guidad visning i den nya Tiundaskolan 
Följ med på en spännande rundvandring i den ultramoderna skolan! Samling vid 
huvudingången i hörnet av Sibyllegatan/Ringgatan.
Obs! Begränsat antal.  Anmälan till Elsa Carlsson, 018-51 87 53,  
3–4 juni, säkrast klockan 9–11.

Onsdag 4 september 19:00
Bakom kulisserna på Sveriges Radio
Radioreportern Maria Ridderstedt, med rötter i Luthagen, berättar om sitt  
arbete som reporter på Ekot. Det handlar om allt från grävande journalistik till 
att bevaka val i Zimbabwe.

Söndag 15 september 12:00–c:a 16
Stabbydagen – samarrangemang med Gröna Sköna Stabby
Servering, loppis, musik och föredrag i Stabby prästgård. Många aktiviteter i hela 
Stabbyskogen och Hällby. Föreningsmedlemmar kan hyra eget loppisbord. Kontakt: 
loppis@stabbygarden.se. Se affischer i närområdet.

Onsdag 2 oktober 19:00
Vad gör egentligen en dirigent? 
Ett interaktivt föredrag, där dirigentskapets innersta hemligheter avslöjas.  
Vi sjunger och dirigerar tillsammans med Robert Sund.

Onsdag 6 november 19:00
Djur, natur och människor
Roger Gyllin tar oss med på en resa i det annorlunda Bulgarien.
 
Onsdag 4 december 19:00
Inför julen
Vi njuter av julstämning med luciatåg och julsånger och adventskaffe efteråt.
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Om Bondkyrko hembygdsförening
Vår hembygdsförening grundades 1953 på initiativ av Johanna Myrberg och har 
allt sedan dess 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 
och göra den tillgänglig för så många människor som möjligt samtidigt som vi vårdar 
minnet av de människor som bott i prästgården och då främst Nathan Söderblom 
och hans familj, som bodde här åren 1901–1912.

Föreningen har just nu 310 medlemmar. Verksamheten drivs av en styrelse med 
hjälp av olika arbetsgrupper. Personalen består av ekonomiansvarig och vaktmästare.

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.

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. Inkom-
sterna från uthyrningsverksamheten finansierar fastigheten och gör det möjligt att 
avlöna de anställda. 

Du är alltid mycket välkommen att besöka våra programkvällar och andra ar-
rangemang. Ta också med dig dina vänner! Har du tid över, hjälp oss i vårt ideella 
arbete. Här finns många uppgifter, alltifrån att rensa rabatter, skotta snö, tvätta och 
snickra, till insatser som styrelsemedlem eller funktionär.

Besök vår webbplats stabbygarden.se då och då! Där skriver vi om aktuella  
händelser, hur man bokar lokaler, vem som gör vad i föreningen och om präst-
gårdens historia.

Vill du bli medlem?
Ring Susanna Sundström 070-854 06 41 eller Helena Harnesk 070-151 40 48 eller 
betala medlemsavgiften till föreningens bankgirokonto 5382-7192 eller swisha till 
föreningens eget nummer 123 209 7780. Ange att du är ny medlem. Kontrollera 
att ditt namn och adress kommer med vid inbetalningen!
Medlemsavgift 2019: 150 kr per medlem  
Adress: Stabby prästgård, Stabby backe 1, 752 30 Uppsala 
E-post: info@stabbygarden.se 
Hemsida: stabbygarden.se


