
Program vinter, vår & sommar 2023
i samarbete med 

spar programmet, det räcker

ända till augusti 2023

 Lördag 4 februari – K A L L E L S E !

Årsmöte i Danmarks Hembygds
förening
Plats Sävja kyrkas samlingssal 
Tid 14.00
Avgift 50 kr för kaffe med dopp
Anmälan Ingen, alla är hjärtligt välkomna

Omedelbart efter årsmötet och kaffet:

 Lördag 4 mars

Små och stora holkar för fåglar 
och andra hålbyggare!
Licenserade ringmärkaren Lasse Fröjdlund från 
Upplands Fågelskådare/UOF visar holkar för 
olika fågelarter och tipsar om bra ritningar och 
placeringar i rätt biotop. Lasse berättar dessutom 
om staren, tornseglaren och göktytan som har 
svårt att hitta ”bostad”.

En resa till vetenskapens värld
Föredrag av Victoria Dyring. Sonja Victoria Dyring, 
född i Danmarks församling, är TV-programledare 
och TV-producent för bl.a. för Vetenskapens värld. 
Vi har även sett henne i Hjärnkontoret, Vi i femman, 
Nationaldagsfirandet på TV, Nobelpris-program mm.

KONST I SÄVJA VÅREN 2023
Danmarks Hembygdsförenings konstkurs med olika teman och målartekniker. Fysiska eller digitala träffar, alternativt i kombination.

Tider: Onsdagar kl 9 – 12   Datum: 18 januari;    1,   15 februari   och 1,  15 mars                                                                
Lokal: Kamratgården i Bergsbrunna, Bergsbrunna Villaväg 24 – Buss 9, hpl Backmovägen eller ändstation

Start med en halvtimmes diskussion om tecknings- eller målarförslag. Sedan 
målar vi samtidigt eller samma dag i minst två timmar. Därefter blir det 
gemansam diskussion, uppföljning och fortsatt planering. 

Medtag papper, målarlåda (akvarell eller akryl), penna och pensel. För 
digital uppkoppling behöver du dator, läsplatta eller mobil.

 Kurskostnad 200:- för medlem i DHF (medlemskap krävs, avgift 150 kr,  
plusgiro 48 50 98-8). 

Anmälan för 11.1-23 till  kursansvarig Ingar Bruce  0736-51 76 26 eller 
ingar.rb@gmail.com Välkomna!

Se även www.hembygd.se/danmark eller www.sv.se/uppsala

Plats Sävja kyrkas samlingssal
Tid 14.00
Avgift 50 kr för kaffe med dopp

Lasse Fröjdlund håller en göktyta i ett stadigt, men ändå försiktigt, 
grepp. Innan den fågeln kan finna sig en bostad kommer den säkert 
att bli ringmärkt.

D H F  s a m a r b e t a r  m e d  S t u d i e f ö r b u n d e t  V u x e n s k o l a n  ( S V )
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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.

 Måndag 27 mars

1700 och 1800talets agrara re
volution

För bara 50 år sen ansåg man att landsbygden i prin-
cip stod stilla i utveckling fram till det laga skiftet. I 
själva verket var laga skiftet bara en av många refor-
mer som genomfördes med syfte att skapa välstånd 
och utveckling. Bönderna var i många fall pådrivan-
de. Docent Göran Ulväng, ordförande i Upplands 
fornminnesförening och hembygdsförbund, berättar.

Plats  Sävja kyrkas samlingssal 
Tid  18.30
Avgift 50 kr för kaffe med dopp

  Lördag 6 maj

Linnévandring till Uppsala

Vi vandrar i Carl von Linnés fotspår från Linnés 
Sävja in till hamnen i Uppsala. Vi följer stigen ge-
nom Nåntuna, Nåntuna lund, Lilla Djurgården till 
Vindbron och genom Kungsängens naturreservat 
och efter Fyrisån till hamnen i Uppsala: 9 km. Väl 
vid målet tar vi buss 5 eller 9 tillbaka igen.

Kaffe Medtag egen kaffekorg
Samling   Linnés Sävja kl. 10:00
Upplysningar Thonny Wall 0708–77 31 64

  Tisdag 6 juni

Nationaldagen firas på Linnés 
Sävja

National

Nationaldagen firar vi traditionsenligt på Linnés 
Sävja. Flaggtåg avgår från ICA-Vilan kl 12.00 
med Linné, spelmän och fana i täten. Utdel-
ning av småflaggor till alla barn. Nationaldags-
tal, körsång, utdelning av årets Linnéstipendium, 
kaffeservering, konstutställning, chokladhjul, an-
siktsmålning med mera.

Plats  Marsch från ICA-Vilan till Linnés Sävja 
Tid  Avgång 12.00 
Servering finns

  Fredag 23 juni, midsommarafton

Midsommar på Linnés Sävja

Midsommar för alla, barn som unga, firas på Lin-
nés Sävja. Lekledd traditionell dans runt mid-
sommarstången till levande musik. Musik, dans 
och lekar. Enkel kaffeservering kommer att fin-
nas, men medtag gärna egen kaffekorg. Konstut-
ställning, chokladhjul mm.

Plats Linnés Sävja 
Samling   kl. 12:00
Servering  finns

prog vt 23.indd   2prog vt 23.indd   2 2022-11-22   10:412022-11-22   10:41


