Tack till Mälarlaser för hjälp med
tryckning av programmet!

LAN i bygdegården

Några gånger under året ordnar vi
LAN i bygdegården.Vill du vara med?
Anmälan och mer info:
Joacim Norberg, 0738011485,
www.borkborkbork.se

Film i bygdegården

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 popcorn.

Österundagården
Programblad våren 2012

Filmerna väljs ut av filmgruppen,
som består av Niklas Forslund, Mats
Thorburn, Inga Rydstedt, Anna
Lindfalk, Katarina Eriksson och Ylva
Fontell.
Vill du vara med, eller önska en film?
Ring Ylva på tel 41 71 12, eller maila
ylva@dynamokultur.se.

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.
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www.osterunda.se
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I bygdegården i vår:
JANUARI

FEBRUARI

Söndag 22 januari kl. 19

Söndag 5 februari kl 19

FILM

Arne Dahl 2: Ont blod

FILM

Submarine

Tittade du på Arne Dahl: Misterioso
under julhelgen? Nu har du chansen att se
den fristående fortsättningen om A-gruppen, polisens specialenhet som tar sig an
särskilt komplicerade och våldsamma
brott. 177 min Från 15 år.

15-årige Oliver försöker styra upp både
sina föräldrars och sitt eget kärleksliv.
Naturligtvis utan alltför stor framgång...
Brittisk dramakomedi fylld av lekfullhet
och svart humor. ”En tänkvärd feel-good
med stort hjärta”. 97 min.

Onsdag 25 januari kl 18.30

Söndag 19 februari kl 19

Årsmöte

Alla intresserade är välkomna. Vi går
igenom vad som hänt, och tittar framåt.
Bl.a. kommer vi att prata om det Leaderprojekt som planeras för att utveckla
bygdegården. Kaffe och smörgås bjuds.

FILM

Water for elephants

I 1930-talets USA hamnar veterinär
studenten Jacob av en slump på en kringresande cirkus, där den grymme cirkusdirektören försöker hålla hela ensemblen
i ett järngrepp. Romantiskt drama med

bl a Robert Pattinson (från Twilight) och
Reese Witherspoon – och inte minst en
fenomenal elefant. 122 min.

Torsdag 23 februari kl 18
SPORTLOVSFILM

Smurfarna

Den elaka trollkarlen Gargamel jagar de
små blå smurfarna ut ur deras magiska
värld – och de hamnar mitt i New York!
Svenskt tal. 102 min.

Behov av barnomsorg?

Det finns kommunala dagbarnvårdare
i Österunda och Torstuna.Varje
onsdag har de sin gruppverksamhet i
Österundagården. Vill du veta mera?
Kontakta Marita Norberg, 417151,
Mia Eriksson, 411019.

Under våren 2012 planerar
Föreningen Österundagården att
söka Leader-pengar för att utveckla
bygdegården och dess verksamhet.
Bygdegården är en viktig samlingspunkt för oss alla som bor här i
bygden och det finns många sätt
där vi tillsammans kan göra att den
fungerar ännu bättre än idag. Både
inne i bygdegården och utanför
kan det göras en hel del praktiska
förbättringar, men även utbud och
verksamhetsidéer kan förändras.
Vid ett första möte i slutet av december flödade idéerna fritt. På www.
osterunda.se/leader kan du läsa en
sammanfattning av kvällens önskningar och visioner. Allt från praktiska detaljer till storslagna drömmar!
Diskussionen kommer att fortsätta på
årsmötet den 25 januari. Kom och var
med! För att föreningens ansökan ska
bli så bra som möjligt är det viktigt
att många har varit med och lagt
grunden.

Söndag 1 april kl 19
’FILM

Heartbreaker

MARS

Alex är professionell förhållandesabotör
som kallas in av oroliga anhöriga för att
bryta upp icke önskvärda relationer. Fartfylld fransk romcom för alla som älskar
Love Actually och Notting Hill. Förväxlingar, sång och dans, gapskratt och en
rejäl dos kärlek. 100 min.

Söndag 4 mars kl 19

Söndag 15 april kl 14

FILM

Var med och utveckla
bygdegården

APRIL

Apornas planet: (r)Evolution

Actionladdad och med perfekt dator
animerade apor är detta en fräsch nystart
på den gamla serien från 1960-talet.
Några forskares jakt på ett botemedel för
Alzheimers leder till att en grupp apor
utvecklar en otrolig intelligens. Aporna
inser snart att människan inte är så
vidare godsint, så de gör revolution! 104
min.

Lördag 17 mars kl 18.30

Räkafton med
femkortsturnering

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 15/3 till Inga och Inge, 41 70 78
eller till Elvi och Karl 018-39 41 25.

Söndag 18 mars kl 19
FILM

Jägarna 2

Efter femton år i Stockholm återvänder
polisen Erik hem till Norrland för att
utreda ett mord. Med bl a Rolf Lassgård
och Peter Stormare. 130 min. Från 15 år.

FILM Tintins äventyr: Enhörningens
hemlighet

Gillar du att baka?

Var med och baka till kakbuffén på
Morsdagcaféet! Fler och fler kommer
för att smaka alla goda Österunda
kakor. Kanske blir din årets favorit?
Om du bakar lite eller mycket gör
ingen skillnad. Tillsammans drar vi
många strån till stacken...
Kontakta Marianne, tel 41 91 71
eller marianne@krakvilan.com

MAJ

Sevärt matinéäventyr där Tintin, Milou
och kapten Haddock letar efter en stor
och dyrbar skatt. Svenskt tal. 107 min.

Sön 27 maj kl 14–16.30

Lördag 21 april

Den fina kakbuffén dukas åter upp.
Generöst och mycket, mycket gott!
Dessutom liten marknad. (Boka bord,
gratis, om du vill sälja. Ring Marianne,
41 91 71.)
Dagbarnen ordnar utställning.
Samarrangeras med Torstuna/Österunda
Dagbarnvårdargrupp.

Städdag
Kom och gör bygdegården vårfin! Med
start från kl 9 putsar och fejar vi både
inne och ute. Alla bjuds på varmkorv och
fika.

Söndag 29 april kl 19
FILM

Gränsen

Värmland 1942. Kriget är nära och två
unga rekryter lockas att ta sig en närmare
titt på fienden. Men äventyret slutar
illa och och en hemlig räddningsaktion
inleds. En svensk krigsfilm – som funkar!
117 min. Från 15 år

Morsdagskafé
med kakbuffé

Träffpunkt Österunda

Måndagar 13.00–15.00.
Mötesplats för äldre på landsbygden.
Arrangör: Mobila teamets träffpunkter,
Enköpings kommun.
www.enkoping.se/mobilateamet

Medlemsavgift betalas till Österundagården pg 86 36 53-2, pris för enskild
medlem 50:- och för familj 100:- 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.

