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Styrelsen
Karl Andersson, ordförande 070-512 70 25
Inga Rydstedt, vice ordförande 41 70 78
Göran Blomkvist, sekreterare 41 72 62
Rickard Wesche 070-281 24 70
Armi Sundqvist 14 41 60
Lars Linder 41 70 35
Mats  Thorburn 41 71 12

Styrelsens ersättare 
Inge Rydstedt 41 70 78
Leif Wilén  070-660 17 59

Kassör
Kristina Åhlén  41 72 25

Filip Jers Quartet Söndag 10 maj

Navarra Onsdag 15 april
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Film i bygdegården 
Nya filmälskare sökes! Filmgruppen 
behöver nya vänner som vill visa 
film. Kontakta Ylva, 41 71 12, ylva@
pekoe.se.
Av rättig hets skäl visas filmerna i form 
av filmklubb. Medlemsskapet kostar 
40 kr per film du ser. Vi visar i HD på 
stor duk: bra bild och ljud! Försälj-
ning av godis, läsk och snacks. 

Tack till Mälarlaser för hjälp med 
tryckning av programmet!

Behov av barnomsorg?
Det finns kommunala dagbarn vårdare 
i Österunda och Torstuna. Två dagar i 
veckan har de sin gruppverksamhet i 
Österunda gården. Vill du veta mera? 
Kontakta Marita Norberg, 417151.

AUGUSTI
Lördag 15 augusti kl 17

Trivselkväll  
med grillknyt
Allsång till musik av Sture & Bernt. 
Göran Källgården berättar om 
 Österunda förr. Ta med något gott 
att äta och dricka – vi tänder grillen! 
Välkomna!

Kafferast under skördearbetet i Syllby, ca 1922. Från v: Knut Lindberg, Viktor Silén, Gustav 
Eriksson och Cera Dahlén.  Fler bilder finns på www.osterunda.se.



FEBRUARI
Söndag 22 februari kl 19
 FILM  Kvinnan  
i rummet
Dansk deckarthriller om 
avdelning Q hos Köpen-
hamnspolisen, som får ta 
hand om de olösta och 
kalla fallen. Med svenske 
Fares Fares i en av huvud-
rollerna. Filmen blev en 
stor succé i Danmark när 
den kom 2013 och nyligen 
har uppföljaren Fasan-
jägarna blivit en lika stor 
framgång.
93 min. Från 15 år

MARS
Söndag 1 mars kl 18.30

Årsmöte
Alla intresserade är väl-
komna.  Föreningen bjuder 
på kaffe och smörgås.

Lördag 21 mars kl 18.30

Räkafton med  
femkorts
turnering
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 … Anmä-
lan  senast  18/3 till Inga 
och Inge, 41 70 78 eller 
till Elvi och Karl 070-512 
70 25.

Söndag 22 mars kl 19
 FILM  Beasts of the 
southern wild
Drama som utspelar sig 
i ett isolerat  samhälle i 
södra USAs träskmarker. 
Handlingen kretsar kring 
sexåriga  Hushpuppy och 
hennes hårda uppväxt. En 
film som höjts till skyarna 
och vunnit otaliga priser.
91 min

APRIL
Söndag 19 april kl 19
 FILM  Bröllopskaos
Fransk komedi om det 
konservativa överklasspa-
ret och deras fyra döttrar. 
Även om föräldrarna alltid 
försöker vara fördomsfria 
har de svårt att acceptera 
döttrarnas val av partners. 
En ytterst aktuell komedi 
om fördomar, smygrasism, 
kärlek och tolerans i ett 
multikulturellt samhälle. 
97 min. Från 15 årM

Lördag 25 april kl 9

Städdag
Föreningen bjuder på korv 
& kaffe.

MAJ
Söndag 31 maj kl 13–16

Morsdagskafé  
med kakbuffé
Den fina kakbuffén dukas 
åter upp.  Generöst och 
mycket, mycket gott! 
Kontakt: Elvi 018-
39 41 25.

Navarra har uppmärksammats för sin 
oemotståndliga energi och sitt genuina 
förhållande till nordisk folkmusik. 
 Gruppen gör egen musik med både ös 
och tryck, men också stillsamma ballader 
med svenska texter fulla av charm och 
ömsinthet.
Navarra är Arvid Kästel, piano, Sofia 
Bergström, sång, Erika Risinger, violin, 
Carl-Johan Groth, slagverk.
Konsertinträde: 100 kr. Skolungdom 50 kr. Smörgåsar, 
kaffe, te och saft finns att köpa i pausen. 50 kr. 
Förköp fr o m  1/3:  Gestbloms bokhandel Enköping, 
Matöppet Fjärdhundra och Niklas Forslund 073-
99 00 460.
Arrangör: Paddebo Kulturförening och Österunda-
gården. Medarrangör: Upp levelse förvaltningen 
Enköpings kommun i samarbete med Musik i Uppland.

Navarra
 KONSERT  Onsdag 15 april kl 19

Medlemsavgift betalas till bg 5397-5124.  
Pris: enskild medlem 100:-, familj 200:- Uppge 
namn (på alla i familjen) adress och telefonnummer.

Träffpunkt för 
daglediga
Varje onsdag kl 13 
träffas vi som har tid 
en stund. Ta med fika. 
Alla är välkomna! 

Konsertinträde: 150 kr.  Upp till 18 år 75 kr.  Fika i pausen 50 kr.
Förköp: Sture Eriksson, tel 41 71 10, Johanssons Kök & Present vid Stora Torget och ICA Maxi 
Spelcafé, Enköping. 
Arrangeras i samarbete med Enköpings MusikKlubb, med stöd av Upp levelse förvaltningen, 
Enköpings kommun, Svensk Jazz och Studiefrämjandet Enköping

Filip Jers Quartet – ett möte i gränslandet mellan jazz 
och folkmusik. I Filip Jers Quartet möts jazz och tradi-
tionella folkmelodier i nutida tappning, med munspelet 
i huvudrollen. Samspelet mellan genrerna har gjort 
kvartetten flitigt uppmärksammad på jazzfestivaler och 
klubbar, såväl nationellt som internationellt.
Filip Jers har kallats ”The Swedish Harmonica Sensation” 
av musikkritikerna i Europa. Han spelar alla sorters 
munspel – från det känslosamma kromatiska munspelet, det jordnära 
bluesmunspelet till det mystiska basmunspelet – och rör sig fritt mellan 
genrerna.

 Filip Jers Quartet
 KONSERT  Söndag 10 maj kl 15
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