
Program sensommar & höst 2020
I samarbete med  

spar programmet, det räcker  
ända till februari 2021

  Lördag 19 september

Utflykt till Lunsentorpet
Lunsentorpet är en raststuga i Lunsen 3,5 kilo-
meter från parkeringen vid järnvägen vid Nyby i 
södra Danmark. Promenad på skogsstig. Samling 
på parkeringsplatsen i Nyby 10:00. Samåkning 
från Sävja kyrka kl 9.45 för den som så önskar. Ta 
gärna med kaffekorg. 

Samling  Parkeringen vid Nyby
Tid  kl. 10
Avgift  Ingen
Upplysning  Thonny Wall 0708-77 31 64.

konst i sävja hösten 2020
Låt dig inspireras av vår närmiljö!

Danmarks Hembygdsförening ordnar konstkurs med olika teman och målartekniker.
En digital kurs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Lunsentorpet, lavering av Hans Lustig 1987

 Lördag 10 oktober

Ortsnamn i Uppsalatrakten/Danmarks 
socken
Föredrag av professor emeritus Svante Strandberg 
som i många år samlat kunskap om ortnamnen i 
Danmarks socken med tanken att den ska leda fram 
till en utförlig bok i ämnet.

Plats  Sävja kyrka, samlingssalen
Tid  kl. 14 – 16
Avgift Ingen
Kaffe  50 kr
Anmälan Ingen

Start i september. Tid och datum beslutas i samråd med och stöd av 
SV. Tidigare har kursen träffats kl 10–13 på onsdagar fem gånger 
per termin. Lokal: Eventuellt träffas vi första gången på Linnés 
Sävja och i övrigt arbetar vi hemma. Material: Du behöver dator, 
läsplatta eller mobil och digital uppkoppling. Papper, målarlåda 
(akvarell/akryl) och pensel. Kamera/skissblock. Materialkostnad 
för tillbehör tillkommer. Kurskostnad: preliminärt 100:- för med-
lem i DHF. Medlemsavgift i DHF: 150:-  på plusgiro 48 50 98-8. 
Anmälan: helst före 20 aug. till Kursansvarig Ingar Bruce 073-
651 76 26 ingar.rb@gmail.com 

Pga coronapandemin planeras i första hand en digital kurs. 
Planering pågår. En halvtimmes digital samvaro med info och 
möjligheter till diskussion om målarförslag. Därefter målar var 
och en samma dag i cirka 2 tim. Uppföljning, diskussion och 
fortsatt planering vid nästa träff. Se närmare: https://www.sv.se/
avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/konst-i-savja-i-digital-form-
olika-malartekniker-42147/

Fem tillfällen planeras och möjligen kan första träffen i september 
bli fysisk med träff på Linnés Sävja, ute och inne (max 2 åt gången) med 
kamera och skissblock                                                                                                   Välkomna!

Professor emeritus Svante Strandberg
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Returer till:
Kassör Göran Bohman
Skyttelgatan 14
753 42 Uppsala
tel. 0707- 35 39 59 

www.hembygd.se/danmark 
Plusgiro 48 50 98-8 Danmarks Hembygdsförening

På vår webbplats hittar du alltid den mest aktuella informationen om  
Danmarks Hembygdsförening, våra aktiviteter, våra skrifter och böcker.

  december

DHF:s årsskrift 2020 
sänds till alla medlemmar

Pris:  Gratis för med-
lemmar, annars 40 kr

  lördag 6 februari 2021

DHF:s årsmöte i Sävja kyrka
Tid: 14:00 – 16:00
Plats: Sävja kyrkas samlingssal
Pris: Kaffe 50 kr direkt efter årsmötes-

förhandlingarna

samt därefter ett intressant föredrag. Föredragshållare 
är ännu inte bokad, så hör gärna av dig till styrelsen om 
du vill föreslå någon person eller ett spännande ämne.

  DHF:s hembygdsbibliotek
Biblioteket innehåller följande intressanta läsning:

DHF:s årsskrifter 1987 –  2018, red. G. Olsson m.fl.

Mora sten, utg. av Riksantikvarieämbetet

Vikingatid i Danmarks socken, red. S. Östergren

Herr Archiatern på Hammarby, Tomas Anderman

Herr Archiatern of Hammarby (på engelska)

Linnés Sävja, red. Hans Norman

Danmarks socken I, red. S. Östergren

Danmarks socken II, red. S. Östergren

Utgivet i samarbete med Svenska kyrkan:

Funbo kyrka 800 år, Tomas Anderman

Skaparens lov – Linné och Gud, Tomas Anderman

Målningarna i Danmarks kyrka, Tomas Anderman

Bok under arbete (preliminär titel):

Ortnamn i Danmarks socken, Svante Strandberg

  lördag 14 november

Bergsbrunna/Sävja –
tyngdpunkt i Uppsalas snabba tillväxt

Sten-Åke Bylund, tidigare  samhällsplanerare 
och förvaltningschef i Uppsala kommun 
samt Johanna Wiklander, projektledare 
som leder planeringsarbetet för sydöstra 
stadsdelarna. Föredrag och diskussion.

Plats  Sävja Kulturcentrum
Tid  kl. 14-16

UPPSALA

B-porto betalt
Porto payé

Fjolårets årsskrift – den missade du 
väl inte? Foto: T. Wall
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