
	

								 

PROGRAM oktober – december 2019 

  
 

VISNING av Journal- och kortfilmer på Kungliga Biblioteket 
Onsdag 2 oktober kl 13.00 och kl 16.00 

 

I KBs samlingar av inspelat ljud och rörliga bilder (audiovisuella medier) finns mer än 5000 journal- och kortfilmer 
från bl a SF, inspelade mellan 1897 och 1966. Vi visar ett urval med främst anknytning till Södermalm.  

Visningen tar ca 1,5 tim.   

OBS! Endast 7 deltagare per visning! OBS! Två visningar med samma innehåll. 
Ingen kostnad. Bindande anmälan senast 25/9!  Samling innanför dörrarna till huvudingången i Humlegården. 

	
 

 VISNING av Stockholms Tingsrätt Onsdag 23 oktober kl 17.15
 

Vi får en visning och presentation av Stockholms Tingsrätt  
och dess verksamheter under ca 2 timmar. 

 

Adress: Scheelegatan 7  
OBS! Max 15 deltagare! Ingen kostnad. Anmälan senast 15/10! 

OBS! Guiden har inte möjlighet att släppa ut deltagare ur huset före visningens slut. 
 

 

 

 
 

 HANSERS BIO på biografen Victoria - Onsdag 20 november kl. 11.00
 

Vid detta tillfälle visar Hansers Bio ett program om Stockholm på ca 1,5 timme bestående av 3 filmer. 
 

1.Stolta stad – PREMIÄR för en ny film om 1700-talets Stockholm med Carl Michael Bellmans sånger, Johan 
Sevenboms målningar och Carl Fredrik Adelcrantz byggnader. 
2. Stockholmar´n – Stockholms tusenåriga historia på en halvtimme. 
3. Den röde hanen – Om bränder och försäkringsbolaget Brandkontoret som funnits i Stockholm sedan 1746. 
 
 

Adress: Biografen Victoria (hörnet Åsögatan/Götgatan) 
Anmälan senast 21/10! Kostnad 175 kr - inbetalas till plusgiro 558368-7 efter anmälan. 

 
 
 

 

JULFEST - Onsdag 4 december kl 19.00 
Luciatåg och underhållning 

Vi firar traditionsenlig julfest med luciatåg, underhållning och lotteri i församlingssalen. Det 
börjar med luciatåget kl 19.00. Underhållningen efter kaffet är under planering.     

Adress: Borgmästargatan 11.  Anmälan senast 1 december!  
Kostnad 80 kr, betalas på plats eller till plusgiro (se ovan).   

 

  

 

	

Hej, här kommer program för perioden oktober - december 2019. 
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 2019 (100 kr + 50 kr fam).  


