
              Program för 2023  
 

Årsmöte Kom och lyssna på allt som händer i föreningen. Gratis fika med tårta. 
Tid: Onsdag den 29 mars, kl 19:00.    Plats: Marieberg 
 

Utflykt till Bergbyåsen Ove Rundlöf guidar oss till intressanta platser i de norra 
delarna av socknen, ex vis Tempelberget, Stridsvärnet i Exarby, Dammen i Smedby, 
Fågelbo och Österrike. Ove och Ingrid bjuder på fika i Vendelbol. 
Tid: Lördag 15 april, kl 10:00.    Plats: Bergby Motorcenter 
 

Valborgsmässofirande Traditionsenligt hälsar vi vårens ankomst vid en flammande brasa. Var gärna med och sjung! 
De som vill öva vårsångerna i förväg är välkomna till församlingshemmet 30 april kl 19:00. Marit Lundqvist Reyes 
leder kören bestående av vuxna och barn. Ta gärna med fika och korv för grillning. 
Tid: Söndag den 30 april, kl 20:00.    Plats: Åkerholmen vid nya kyrkogården. 
 

Besök på Söderön i Roslagen Vi besöker en växtplats med rara orkidéer tillsammans med Söderöns 
hembygdsförening. Därefter är vi inbjudna till föreningen för att ta del av dess verksamhet. 
Tid: Söndag 7 maj, kl 09:00.    Plats: Samling på ICA-parkeringen i Örbyhus. 
 

Invigning av Örbyhusvandringen I samband med Örbyhusdagen invigs en vandringsled i de centrala delarna av 
samhället. På den 3 km långa promenaden kan du lära känna Örbyhus historia lite närmare.  
Tid: Lördag 27 maj, kl 10:00.    Samlingsplats: Eriks torg vid ICA-parkeringen 

 

Vendeldagen Alla våra lokaler och sevärdheter är öppna och visas under dagen.  
Tid: Tisdag den 6 juni, kl.10-16.    Platser: Marieberg, Vendeltidsmuséet, Lantbruksmuséet och 
Väderkvarnen 
 

Eric Sahlströms spelmansstämma Fredag kväll konsert i Vendels 
kyrka till minne av Sture Sahlström. Lördag spel och dans på 

Ottarsborg från klockan 15.00. Söndag spelmansgudstjänst klockan 11.00. Se 
program på www.ericsahlstromsstamman.se 
Tid: 21 - 23 juli.    Platser: Vendels kyrka och Ottarsborgs festplats 
 

Kulturarvstrappan Under två veckor berättar vi om Vendel för alla förstaklassare i 
Tierps kommun. 
Tid: 5–14 september.    Plats: Marieberg, Väderkvarnen, Vendeltidsmuséet och kyrkan 
 

Berättarkvällar Detaljerat program kommer senare. 
Tid: Måndagar 18 september, 2 oktober och 16 oktober, kl. 19:00.    Plats: Marieberg 
 

Filmvisning Pappa Sandrew, en berättelse om den store filmmagnaten. Klipp från inspelningen av Vendeltid är nu, 
och lite annat. 
Tid: Måndag 30 oktober. kl 19:00.    Plats: Marieberg 
 

Julpyssel Baka tunnbröd på gammalt vis i vedeldad ugn och pyssla tillsammans, vuxna och barn.  
Tid: Lördag den 25 november. kl 13-16    Plats: Marieberg 
 

Vendelkråkan 
Du som är nyfiken på bygdens historia, köp Hembygdsföreningens årsskrift, 
Vendelkråkan, årgång 2023. Den kostar 100 kr och innehåller artiklar från både 
förr och nu. Hör gärna av dig till föreningens kassör Klas Tufvesson, 076-
1876618 med din beställning av både nya och gamla årgångar.  
 

OBS Programmet är preliminärt. Uppdateringar finns på https://www.hembygd.se/vendels-hembygdsforening  

 

Stöd vår hembygdsförening med ditt medlemskap! 
Medlemsavgift 150 kronor/person.  
Bankgiro 5927-1809 
Swish: 1235145537 

http://www.ericsahlstromsstamman.se/
https://www.hembygd.se/vendels-hembygdsforening

