
 

         

PROGRAM februari - april 2023 

  

 

 

VISNING AV MEDELTIDSMUSEET  
16 februari kl 14.00 

  

Vi får en guidad visning av museet som berättar om Stockholms medeltid. Livet i 
staden skildras utifrån utgrävningar, fynd och uppbyggda miljöer. Vi får bl a se fynd 
från utgrävningarna kring Slussen, vilka vi besökte i våras. 
 

Medeltidsmuseet Strömparterren 3, Norrbro  
Ingen kostnad. Max 30 deltagare! Anmälan senast 13/2! 

 

 

 

 

 

 

FRYSHUSET   22 mars kl 14.00 
 

Fryshuset är ett hus med många olika aktiviteter för alla åldrar men störst inriktning på 
unga. Det gäller dans, sport, musik, utbildning, arbetsmarknadsinsatser, sociala projekt, 
konserter mm. Vi får en guidad visning om vad Fryshuset står för idag. Tid ca 1 tim. 
 
 

Mårtensdalsgatan 2-8 Hammarby Sjöstad 
Ingen kostnad.  Anmälan senast 20/3 

 

 

ÅRSMÖTE – 13 april kl 18.30 
Med föredrag om Hammarby Sjöstad  

 

På sedvanligt sätt presenteras dagordning och verksamhetsberättelse för 2022 vid själva årsmötet.  
En särskild punkt på årsmötet gäller Sjöstadens Hembygdsförening. Denna ”grannförening” till Sofia 
Hembygdsförening har verkat inom Sofia församlings område, med fokus på stadsdelen Hammarby Sjöstad. 
Sjöstadens Hembygdsförening har begärt att få gå samman med  Sofia Hembygdsförening. Styrelsen för Sofia 
Hembygdsförening har beslutat ställa sig positiv till denna begäran.     
 

Efter årsmötet berättar föreningens ordförande, Inger Johansson, om Hammarby Sjöstads utveckling    

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

 
 
 

Tips: Stockholms naturguider anordnar 19/2 en naturvandring på Söders höjder. Läs mer på www.utinaturen.se 
 

 

Hej, här kommer Program för perioden februari – april 2023  
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!  
 

OBS! Fr o m 2023 är medlemsavgiften 150 kr för huvudmedlem och 50 kr för 
familjemedlem (enligt beslut vid årsmötet i april 2022). Inbetalning sker till plusgiro  
558368-7. Glöm inte att ange ert eget namn! 
 


