
 

         

PROGRAM april-september 2022 

  
 

 

ÅRSMÖTE -7 april kl 19.00 
  

På sedvanligt sätt presenteras dagordning och verksamhetsberättelse vid själva 
årsmötet. Eftersom vi inte hade något årsmöte 2021och få aktiviteter 2020 och 2021 
så presenteras en samlad verksamhetsberättelse för 2020 och 2021. Efter årsmötet 
kommer Kjell Carlsson och berättar om livet i kvarteret Kristallens barnrikehus 
(grannar till församlingshuset där vi har årsmötet), där han växte upp och har bott 
från 1945 till 1976.  
 

Stora Församlingssalen Borgmästargatan 11 
Ingen kostnad. Anmälan senast 4/4! 

 

 

 
Kvarteret Kristallens gård 1953 

 

 

 

MAGNOLIAFESTEN – 5 maj kl 19.00 
 

Äntligen har det blivit möjligt att dela ut ett Magnoliapris igen efter två års uppehåll. 
Det sker som vanligt under den förhoppningsvis blommande magnolian intill Elsa 
Borgs staty i Vita Bergen. Det blir också traditionsenligt vårtal och vårsång av 
Magnoliakören.  

 

ARKEOLOGISK VANDRING KRING SLUSSEN 
19/5 kl 14.00 (reserv vid stor efterfrågan 2/6 kl 14.00) 

 

Vi följer med en arkeolog från Medeltidsmuseet på en vandring kring Slussen och får 
höra om utgrävningarna och platsens historia. Tid ca 45 min. 

 
Start vid Slussen-projektets lokal Södermalmstorg 4 

Max 15 deltagare per vandring. 
Anmälan senast 4/5! Kostnad 100 kr insättes på 558368-7. 

 

 

 
 

 

 
 

 

KONSTVANDRING PÅ SÖDER 7/9 KL 14.00 
 

Vi vandrar från Mosebacke torg till Nytorget tillsammans med konstnären och 
författaren Anders Engman som visar och berättar om såväl klassiska som 

experimentella skulpturer längs vägen. Tid ca 1 tim. 
 

Start vid fontänen på Mosebacke torg.  
Min 15 – Max 30 deltagare. 

OBS! Bindande anmälan senast 24/8! Kostnad 150 kr insättes på 558368-7. 

 

Hej, här kommer Program för perioden april-september 2022.  
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. 
 

De som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2022 (100 kr + 50 kr fam) får med detta utskick en 
påminnelse. Inbetalning sker till plusgiro 558368-7. Glöm inte att ange ert eget namn! 


