
	

								 

PROGRAM oktober – december 2018 

  
 

 

 

VISNING AV STADSHUSET - Tisdag 23 oktober kl 14.50 
 

Vi får en visning av Stadshusets vackra och intressanta interiörer som Blå hallen, 
Gyllene salen mm. Visningen börjar 15.00 och tar ca 50 min.  

 
Samling utanför Stadshusets souvenir-butik intill entrén 

Anmälan senast 16/10!  Kostnad 90 kr - inbetalas till plusgiro 558368-7 
 

 

	
 

 

 

 TEATER DUR OCH MOLL - Onsdag 28 november kl 14.00
 

Vi har abonnerat en föreställning hos årets Magnoliapristagare Gen Hedberg på Sveriges 
minsta teater. Efter att ha presenterat gestaltningar av kvinnoöden på Söder från 1700-talet 
till 1900-talet, kommer nu en ny pjäs, Ejdra, om en kvinna som kommer till Stockholm från 
skärgården på 1600-talet. Pjäsen har premiär i oktober utspelar sig i en miljö av bl a skvaller 
och avundsjuka, vidskepelse och trolldom.  

 
Adress: Fjällgatan 16 

Min 15 - Max 20 deltagare. Kostnad 320 kr. OBS! Bindande anmälan senast 26/10! 
Vänta med inbetalning till plusgiro 558368-7 till 30/10,  

då vi vet att vi blir tillräckligt många.  
 

 

 

JULFEST - Torsdag 6 december kl 19.00 
Luciatåg och sånguppträdande 

Vi firar traditionsenlig julfest med luciatåg, underhållning och lotteri i församlingssalen. Det 
börjar med luciatåget kl 19.00. Efter kaffet uppträder sångerskan Louise Raeder och 
trubaduren Torbjörn Thelaus, som även tidigare gjort uppskattade framträdanden för 
föreningen.    

Adress: Borgmästargatan 11.   
Kostnad 80 kr, betalas på plats.  Anmälan senast 4 december 

 

  

 

 

 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen vill vi informera om att Sofia Hembygdsförening enbart spar uppgifter om 
sina medlemmars namn, adress, telefonnummer och i förekommande fall mejladress. När medlemskapet upphör raderas 
uppgifterna. Uppgifterna lagras och hanteras endast av föreningens kassör. 
 

	

Hej, här kommer program för perioden oktober - december 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. 
 

För de medlemmar som ännu inte betalat årets medlemsavgift följer med detta program som 
påminnelse inbetalningskort för 2018 (100 kr + 50 kr fam).  


