Tack till Mälarlaser för hjälp med
tryckning av programmet!

Behov av barnomsorg?

Det finns kommunala dagbarnvårdare
i Österunda och Torstuna.Två dagar i
veckan har de sin gruppverksamhet i
Österundagården. Vill du veta mera?
Kontakta Marita Norberg, 41 71 51.

Film i bygdegården

Nya filmälskare sökes! Gillar du
film och vill visa den för andra?
Filmgruppen behöver nya vänner
som vill visa film. Kontakta Ylva,
41 71 12, ylva@pekoe.se.
Av rättighetsskäl visas filmerna i form
av filmklubb. Medlemsskapet kostar
40 kr per film du ser. Vi visar från
Blu-Ray eller DVD på stor duk: bra
bild och ljud! Försäljning av godis,
läsk och snacks.

Österundagården
Programblad hösten 2013

Påminnelse per SMS.

Skicka ett SMS till 0701-73 93 99 med texten ”Österunda
gården” så får du ett SMS före varje evenemang.

Påminnelse per e-post.

Skicka en e-post till osterundagarden@osterunda.se så
får du påminnelser om kommande evenemang.

Styrelsen (riktnr 0171)

Karl ”Kalle” Andersson, ordförande
Inga Rydstedt, vice ordförande
Göran Blomkvist, sekreterare
Rickard Wesche
Armi Sundqvist
Lars Linder
Mats Thorburn

018-39 41 25
41 70 78
41 72 62
41 70 77
14 41 60
41 70 35
41 71 12

Styrelsens ersättare
Mona Bodin
Anna Lindfalk

018-39 41 51
018-39 41 70

Kassör
Kristina Åhlén

41 72 25

Programkommitté

Marianne Sjödin
Ulla Skogh
Helena Elvidotter Forslund
Katarina Eriksson
Ingvor Ekehed Limander

41 91 71
41 70 30
41 71 77
070-370 95 66
073-632 03 28

www.osterunda.se
www.facebook.com/osterundagarden

Väsen

Fredag 25 oktober kl 19

En nyckelharpa stöpt i den svenska folkmusiktraditionen. En viola
med sofistikerad symfonisk smak. En galen gitarr. Och ibland slag
verk från världen. Tillsammans bildar de Väsen – en folkmusik
ensemble som lyckats sprida sin musik över hela världen.

Träffpunkt för daglediga 11/9 •
Räkfest 12/10 • Call Girl 27/10
Knyt 9/11 • Jakten 17/11
Författarafton 19/1 2014

SEPTEMBER
Onssdag 11 september kl 13

Träffpunkt för daglediga

Fredag 25 oktober kl 19
KONSERT

Väsen

Väsen spelar traditionell folkmusik med modern
attityd. De är fantastiska individuella musiker och
tillsammans spelar de musik mot nya d
 imensioner.
Akustiska instrument hanterade med stor känsla och
kraft. Medlemmarna i Väsen är: Olov Johansson –
nyckelharpa, Mikael Marin – viola, Roger Tallroth
– gitarr.
Konsertinträde: 120 kr Skolungdom: 60 kr.
Förköp: Sture Eriksson, tel 41 71 10, Matöppet, Fjärdhundra,
Gestbloms, Enköping.
Pausförtäring 50 kr
Konserten genomförs med stöd av Leader Norra
Mälarstrandens evenemangscheck.

Varmt välkomna till en härlig kväll!

Vill du träffas och laga mat? Lär dig
göra god och nyttig vardagsmat som
vi avnjuter tillsammans.
Du som är intresserad kontakta Sture,
tel 41 71 10

Välkomna till bygdegården! Om intresse
finns så fortsätter vi med verksamhet för
oss som till exempel vill spela kort eller
bara sitta och prata bort en stund. Kom
och säg vad du önskar för aktivitet. Vi
bjuder på fika!

NOVEMBER

OKTOBER

Lördag 9 november kl 19

Lördag 12 oktober kl 18.30

Knyt med 50och 60-talstema

Räkafton med
femkortsturnering
Det senaste året har bygdegårdens utemiljö genomgått en förvandling. Genom vårt
Leader-projekt har vi kunnat bygga grillplats, lekplats, verandor med mera. Du är
mycket välkommen att boka bygdegården både för ute- och inneaktiviteter!

Matlagningskurs
för herrar

Kom och träffa grannarna! Räkor, bröd,
ost och fika dukas upp. Ta med dryck.
Enkelt kortspel för alla åldrar. Max 90
deltagare, först till kvarn … Anmälan
senast 10/10 till Inga och Inge, 41 70 78
eller till Elvi och Karl 018-39 41 25.

Söndag 27 oktober kl 19
FILM

Call Girl

Politisk thriller i toppklass som visar
den mörka baksidan av den svenska
jämställdhetens 1970-tal. Handlingen är
inspirerad av verklighetens bordellhärva
1976 och debatten om förtal blev het och
avslutades med en omklippning av några
scener. Pernilla August i rollen som bordellmamman Dagmar Glans har höjts till
skyarna. 140 min. Från 15 år

Ta med det ni vill äta och dricka. Dans till
Inge band.
Anmälan senast 4/11 till Inga 41 70 78
eller till Elvi och Karl 018-39 41 25.

Söndag 17 november kl 19
FILM

Jakten

Starkt danskt drama där Mads Mikkelsen
spelar förskoleläraren Lucas som blir
oskyldigt anklagad för att ha förgripit sig
på ett dagisbarn. Den lilla staden dras
med i en modern häxjakt och Lucas liv
slås i spillror. 115 min. Från 15 år.

JANUARI 2014
Söndag 19 januari kl 18

Författarafton

Eva Emanuelsson och Göran Käll
gården berättar om boken Gustaf och
hans tid. Kanske blir det även något från
Österunda!
Böckerna om Gustaf finns till försäljning.

Medlemsavgift betalas till Österundagården pg 86 36 53-2, pris för enskild
medlem 100:- och för familj 200:- Uppge namn (på alla i familjen) adress och
telefonnummer.
Har du en idé? I bygdegården kan du genomföra den. Alla är välkomna!
Prata med någon i styrelsen eller programkommittén.

