PROGRAM SEPTEMBER 2020
Med anledning av det rådande läget när det gäller coronavirusets spridning,
har vi beslutat att skjuta på både årsmötet och utdelningen av
Magnoliapriset till i början av september. Det blir alltså inga aktiviteter under
våren 2020. Programmet nedan gäller aktiviteter i september, utifrån
antagandet att corona-pandemin då är över.
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 plusgiro
558368-7, glöm inte att ange ert eget namn och vad betalningen avser.
Med detta program följer inbetalningskort för medlemsavgiften 2020 (100 kr + 50 kr fam) för
de som inte redan betalt denna. De som inte betalat in avgift för två år i rad får samtidigt en
påminnelse. Om inbetalning då inte sker inom en månad stryks medlemmen ur matrikeln.

MAGNOLIAFESTEN - Tisdag 8 september kl 19.00
Årets Magnoliapris utdelas först i september p g a läget med coronaviruset.
Platsen är som vanligt intill Elsa Borgs staty i Vita Bergen
och det blir också som vanligt tal och sång av Magnoliakören.

ÅRSMÖTE - med föredrag om östra Söder
Nytt datum - Torsdag 10 september kl 19.00
På sedvanligt sätt presenteras dagordning och verksamhetsberättelse vid själva årsmötet.
Efter årsmötet berättar Pontus Dahlstrand om bebyggelsen öster om Götgatan.
Åsöbergets träkåkar och Södra varvet. Sofia folkskola och Arbetarbostads-fonden.
Kvinnohusen i Danelii stiftelse på Bondegatan och Sunnerdahlska barnrikehusen i
kvarteret Kristallen m.m.

Stora Församlingssalen Borgmästargatan 11
Ingen kostnad för årsmöte och kaffe. Kostnad för föredrag 80 kr.
Anmälan senast 7/9! Betala gärna till plusgiro 558368-7

Södra Varvets kontorsbyggnad,
Folkungagatan

Ni som redan anmält er och betalat in avgift tidigare
kvarstår och behöver inte anmäla er på nytt!

FILMSTADEN – onsdag 23 september kl 14.00
Filmstaden i Råsunda är en unik plats där vår svenska filmhistoria lever vidare i bevarade
byggnader från den tid då Filmstaden var Sveriges Hollywood.
Vi får en guidning av platsen inklusive filmvisning i Bergmansalongen.

Teatervagnen av Peter Linde

Adress: Portvaktsstugan Greta Garbos väg 3 i Solna. T-banans blå linje till Näckrosen,
uppgång Filmstaden. Buss 515 från Odenplan hpl Näckrosen.
Kostnad: 80 kr, insättes på plusgiro 558368-7.
Bindande anmälan senast 11 september. Min 15 – max 30 deltagare
Kaffe med bröd 60 kr, under förutsättning att minst 15 pers beställer detta.

