
	

								 

PROGRAM februari – april 2018 

  
 

 

 

 VISNING AV FOLKSAMHUSET - Torsdag 22 februari kl 18.00
 

Folksamhuset är en imponerande ”skyskrapa” som invigdes i maj 1960. Vi får en visning av huset som 
inkluderar detaljer i arkitekturen och interiören, med möbler, armaturer och konst som specialbeställdes 

för lokalernas utformning och förskönande. Visningen tar ca 2 tim. 
  

Max 20 deltagare. Anmälan senast 15 februari. 
Kostnad 50 kr. Betalas kontant eller till plusgiro 558368-7. 

Adress: Bohusgatan 14 
 

  

 

 
 

 
 

 

HANSERS BIO –  Lördag 10 mars kl 14.00 
OBS! ADRESSEN SE NEDAN! 

 

Hugo Alfvén – Tonmålaren 
Hugo Alfvén föddes 1872. Några år innan han dog, 1960, intervjuades han i radio och dessa intervjuer 

ligger till grund för den film som Anders Hanser skapat. Anders träffade själv Hugo Alfvén i sin barndom 
genom sin mor som var sångsolist i den Alfvénledda Siljanskören. 

 
Kalle Moraeus - Bortom de blånande bergen. 

Möte med Dalarna och Siljansbygden förmedlad av den folkkäre dalmasen i tal och musik.  
Filmen är i Panoramaformat. 

 

OBS! Minst 20 deltagare Kostnad 200 kr (inkl vin/dryck) . 
OBS! bindande anmälan före 26 februari därefter inbetalning till plusgiro 558368-7. 

Adress: Hedvig Eleonoragården, Jungfrugatan 40 (T-bana Stadion, uppgång Nybrogatan) 
 

 

 

 ÅRSMÖTE - Torsdag 12 april kl 19.00
 

På sedvanligt sätt presenteras dagordning och verksamhetsberättelse vid själva årsmötet. Efter årsmötet 
kommer Johanna Broman Åkesson och håller föredrag om Povel Ramel. Johanna Broman 
Åkesson är musikforskare med svensk nöjeshistoria som specialitet. Hon har bl a hållit uppskattade 

föredragserier på Senioruniversitet och setts på TV i program om Povel Ramel. 
 

Ingen kostnad för årsmöte och kaffe.  
Kostnad för deltagande i föredrag om Povel Ramel 80 kr. 

Anmälan senast 9 april.  Adress: Församlingssalen Borgmästargatan 11. 
 

 

 

	

Hej, här kommer program för perioden februari – april 2018. 
Anmälningar till aktiviteterna nedan görs till Nils Öström på telefon  070 910 2879 eller e-post 
nils.ostrom@telia.com - Programmet finns också som tidigare på föreningens hemsida 
www.sofiahembygdsforening.se. Meddela gärna om ni har möjlighet att ta emot dessa program 
per e-post, så kan vi spara på portokostnaderna. OBS! Vid betalning till föreningens pg 558368-7,  
glöm inte att ange ert eget namn och vad betalningen avser. 
 

Med detta program följer inbetalningskort för medlemsavgiften 2018 (100 kr + 50 kr fam). 
Numera skickar vi ut inbetalningskort i början av året. De som inte betalat in avgift för två år i rad 
får därefter en påminnelse. Om inbetalning då inte sker inom en månad stryks medlemmen ur 
matrikeln. Ni som vet med er att ni inte betalat 2017 får nu gärna betala både denna och årets avgift. 
Några har redan betalat in avgiften för 2018, vilket noteras på deras respektive utskick eller mail. 
 


