
Program i Stabby prästgård 2020
Bondkyrko hembygdsförening



PROGRAM 2020
Programkvällarna på onsdagar kl. 19:00 inleds med föreningsinformation 
och avslutas med servering av kaffe/te med hembakt till självkostnad-
spris. 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 5 februari 19:00
Studentspex i Uppsala
Kristina Rudbjer från Västgöta Nation har spelat i spex och skrivit egna. 
Spextraditionen lever vidare i Uppsala och på andra studentorter.

Söndag 8 mars 13-16
Bakdag med kökets vedeldade ugn. Musik med Georgs 
orkester 
Bröd efter gammalt recept från Karlholmsbruk bakas och serveras till 
kaffet. 

Onsdag 11 mars 19:00
Årsmöte
Efter årsmötesförhandlingarna: Föreningens namn – dåtid, nutid och framtid.  
Information och diskussion.

Onsdag 1 april  19:00
Herrgårdarnas historia
Göran Ulväng, 2019 års hedersupplänning, berättar om arbete och liv på  
uppländska herrgårdar.

Söndag 3 maj 7:00
Gökotta med Roger Gyllin 
Samling vid Stabby prästgård. Klä dig varmt! Tag gärna med kaffekorg 
och kikare.

Onsdag 6 maj 19:00
Karl för sin katt
Unn Torell berättar om Gösta Knutsson.



Torsdag 21 maj (Kristi himmelsfärds dag) 10:00
Gudstjänst i Stabby prästgård
Nils Erik Åberg predikar. Musiker Henry Turu medverkar. Kyrkkaffe.

Onsdag 3 juni 18:00
Guidad vandring i Enhagen 
Agnetha Pettersson, byggnadsantikvarie på Upplandsmuseet, guidar 
oss i den intressanta stadsdelen Enhagen. Vi träffas i hörnet av 
Ringgatan och Seminariegatan.

Onsdag 2 september 19:00
I sin samtid var hon både beundrad och fruktad
Ulrika Knutson presenterar sin nya bok Den besvärliga Elin Wägner. 
Hon var en kvinna långt före sin tid, dessutom orädd och mycket aktiv 
på många arenor: freden, miljön, kvinnosaken och demokratin. 

Söndag 13 september 12:00–c:a 16
Stabbydagen – samarrangemang med Gröna Sköna Stabby
Servering, loppis, musik och föredrag i Stabby prästgård. Många ak-
tiviteter i hela Stabbyskogen och Hällby. Föreningsmedlemmar kan 
hyra eget loppisbord. Kontakt: loppis@stabbygarden.se. Se affischer i 
närområdet.

Onsdag 7 oktober 19:00
Sopåkare och latrinhämtare 
Ing-Marie och Jan-Erik Elg berättar och visar bilder utifrån Ing-Maries bok  
“Pionjärer inom Uppsalas Renhållning” som handlar om hur renhållnings-
verket startade i Uppsala 1907.

Onsdag 4 november 19:00
En gång polis – alltid polis 
Christer Nordström berättar om sitt liv som polis i Uppsala.
 
Onsdag 2 december 19:00 
Inför julen
Vi njuter av julstämning med luciatåg och julsånger och adventskaffe 
efteråt.



Om Bondkyrko hembygdsförening
Hembygdsföreningen grundades 1953 på initiativ av Johanna Myrberg. 
och har sedan dess en livaktig verksamhet med Stabby prästgård som 
centrum. 2009 köpte vi de faluröda husen och den omgivande trädgår-
den. Syftet med köpet är att bevara den vackra och historiskt värdefulla 
prästgårdsmiljön och göra den tillgänglig för så många människor som 
möjligt. Samtidigt vårdar vi minnet av de människor som bott i präst-
gården, främst Nathan Söderblom och hans familj, som bodde här åren 
1901–1912.
Föreningen har drygt 300 medlemmar. Verksamheten drivs av en styrelse 
med hjälp av arbetsgrupper. Personalen består av ekonomiansvarig och 
vaktmästare. Föreningen anordnar varje år ett 10-tal program. 
Uthyrning av Stabbygården, Söderblomska huset och Valvet innebär 
också att många människor får tillgång till den välbevarade och historie-
mättade 1800-talsmiljön för bröllop, disputationsfester, familjehögtider, 
minnesstunder och konferenser. Inkomsterna från uthyrningsverksam-
heten finansierar fastigheten och gör det möjligt att avlöna de anställda. 
Du är alltid mycket välkommen att besöka våra programkvällar och 
andra arrangemang. Ta gärna med dig dina vänner! Har du tid, 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 
prästgårdens 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 2020: 200 kr per medlem, 300 kr för alla i ett hushåll.  
Adress: Stabby prästgård, Stabby backe 1, 752 30 Uppsala 
E-post: info@stabbygarden.se 
Webbplats: stabbygarden.se


