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Några av veckans evenemang

I grevens tid
Ett skådespel av Karin Alinder
Greve Magnus Trauner har nyligen köpt Gränome. Han har ont om pengar och 
därför gjort stora inteckningar på gården. Friherrinnan Charlotte på Husbyholm ser 
sin chans att ta över Gränome. Till sin hjälp har hon fogden på Gränome, före detta 
fogde på Husbyholm. Kopporna härjar i utlandet och är på väg in över Sverige. 
Greven har lovat att ordna med koppympning. Är det i ”Grevens tid” som ymp-
ningen sker och vad händer med Gränome…

Fredag 4/8 kl. 18.30, lördag 5/8 och söndag 6/8 kl. 18.00,
Gåvsta Gammelgård. Entré kontant eller swish.
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Fornparksvandring vid Gammel-Gränome 
med Olands Hembygdsgille

Gammel-Gränome är byggt i slutet av 1600-talet. Huset har haft många ägare bl.a. 
auditören Johan Laurin, friherre Johan Brauner, överståthållarinnan Rudbeck och 
barnbarnet Malla Montgomery Silfverstolpe. På 1800-talet såldes huset till Österby 
bruk och vidare till Länna bruk på 1900-talet. Huset förföll och akademifogden 
John Eriksson donerade huset till Olands Hembygdsgille, som fi ck ett mycket ner-
gånget hus. Genom många frivilliga och donationer kunde huset renoveras.  Nu är 
Gränome ett utfl yktsmål med plats för fest och rekreation.  

Lördag 5/8 kl. 13.00, Gammel-Gränome.

Hembygdsdag i Rasbokil
Den årliga hemvändardagen in-
leds med friluftsgudstjänst. Där-
efter serveras en lättare lunch.
 Temat för i år är den indelte 
soldatens liv och leverne i Ras-
bokil.
 Ett tillfälle för nya och gamla 
Rasbokilsbor att träffas.

Söndag 6/8 kl. 12.00,   
Rasbokils hembygdsgård.
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Författarafton med Bengt Dagrin
Bengt Dagrin debuterade 1976 med en novell- och småprosasamling. Han har se-
dan dess gett ut ytterligare ett femtontal böcker.
 De senaste 35 åren har han forskat i 
och publicerat böcker om det som i dag-
ligt tal kallas fula ord (maledicta).
 I sitt författarskap har han specialiserat 
sig på udda, annorlunda och ofta outfors-
kade ämnen. I recensioner av och artiklar 
om och kring hans böcker nämns ofta or-
det pionjärinsats.

Måndag 7/8 kl. 19.00,    
Stora magasinet, Frötuna.   
Entré kontant eller swish.

Vi minns vårt 60-tal
Våga-sjungagruppen under ledning av Jimmy Fredriksson.

Tisdag 8/8 kl. 14.00, Vigmund.
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Lydinges historia och trubadurkväll med Heidi Baier

Ola Månsson kommer att visa och berätta om Lydinge säteri och dess intressanta 
historia fram till dagens verksamhet. 

Heidi Baier är vissångaren från Ludvika med rötter i Finnmarkens djupa skogar. 
Hon är utbildad vid Nordiska 
Folkhögskolans vislinje i Kung-
älv. Heidi Baier kommer att tolka 
Dan Anderssons vemod vid fram-
trädandet i Lydinge. Hon har un-
der åren fått fl era utmärkelser, 
bland annat Evert Taube-stipendiet 
2004, Grangärdefestivalens mu-
sikstipendium 2008 och Paljakapri-
set till Dan Anderssons minne 2009 
samt lilla Dan Andersson-priset 
2014.

Tisdag 8/8 kl. 19.00,   
Lydinge säteri.   
Entré kontant eller swish.
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Sånger i det gröna med ako & Grosse
Den välkända och populära duon ako & Grosse gästar återigen Rasbo kulturvecka 
med härliga låtar och allsånger som passar barn i alla åldrar!
 Anna-Karin Nytell Oldeberg även kallad ”ako” är en flitigt anlitad sångerska, 
allsångsledare och artist som gärna sjunger och leder både visor, schlager, musikal, 
jazz, pop och barnvisor. Anders ”Grosse” Grotherus är en musikant som hanterar 
både bas, gitarr, flöjt och nyckelharpa med en enorm spelglädje. Han spelar i flera 
grupper och undervisar på Uppsala Folkhögskola. 

Onsdag 9/8 kl. 11.00 i Rasbo församlingshem,     
kl. 13.00 i Tuna kyrkstuga. Fri entré.

Lunch för daglediga
Sång och musik i Klockarbol med vår kantor Roland Östblom piano och Dag 
Björkling violin.

Onsdag 9/8 kl. 12.00, Klockarbol, Rasbokil.
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Melodikryss i ”Stavhalla” Stavby
De populära musikerna Mattias Jansson och Stefan Larsson gästar Kulturveckan 
i år igen. För tredje året i rad står Melodikrysset på Kulturveckans program (givet-
vis med en ny kryssruta). En rolig och lekfull musikfrågesport till tonerna av musik 
med de folkkära musikerna. Ta med dig stol, penna och fikakorg och kom till Stav-
bys utescen ”Stavhalla”. OBS! Vid dåligt väder kryssar vi i Stavby bygdegård.

Onsdag 9/8 kl. 18.30, Stavby.        
Entré kontant eller swish.

Författarafton med Maja Hagerman
Maja Hagerman har skrivit flera prisbelönta fackböcker om svensk historia och är 
hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon skriver regelbundet i Dagens Nyheter, 
kolumner kring temat samtid–minne–his-
toria, och även krönikor i hembygdsrö-
relsens tidskrift Bygd och Natur.  Hon 
har en bakgrund som vetenskapsjourna-
list och började sin verksamhet inom ra-
dio och TV med att berätta om nya rön 
inom humanistisk forskning, om allt från 
mentalitetshistoria till arkeologi. Men se-
dan nästan femton år är hon författare på 
heltid och flitigt anlitad som föredrags-
hållare.

Torsdag 10/8 kl. 19.00,   
Stora magasinet, Frötuna.   
Entré kontant eller swish.
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Barnens dag vid Hall 2000
Barnens dag fredag 11 augusti kl. 15.00–20.00 utanför Hall 2000.
Vi dukar fram grillen och ordnar med aktiviteter för barn och familjer. 
Se separat annons.

Fredag 11/8 kl. 15.00–20.00, Hall 2000.      
Ingen entré.

Pubafton i Timmerkojan med Aróir
Aróir är ett band som spelar irländsk, engelsk och amerikansk folkmusik. Aróir 
består av sångerskan Aurora Hägglund, Bo Olofsson Bende på gitarr, Fredrik 
Bultmark på banjo och bouzoki, Lasse Norelius på dragspel och fiol, Stefan Ås 
på kontrabas och Håkan Båth Gustafsson på slagverk. Medlemmarna kommer 
från Uppsala, Stockholm och Rasbokil.
Pubmeny från kl. 18.00

Fredag 11/8 kl. 19.30, Timmerkojan, Tuna.      
Entré kontant eller swish.
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Kakkalas i Gammelgården Gåvsta 
med Öppet hus i museet och bokbuss
Rasbobygdens Rödakorskrets bjuder in till ”Kaffe med krus”, det jämtländska or-
det krus betyder kaka. Kom och upplev de senaste årens succé. Se och smaka c:a 
100 sorters kakor. Ät så många du vill 
till kaffet eller saften. Rasbo Hembygds-
gille har samtidigt öppet hus och visar 
sina dolda skatter av inventarier, foton 
och skrifter. Kakkalaset firar i år tioår-
sjubileum.

Vuxna 80 kr, barn 40 kr.   
Kontant betalning eller swish.

Stadsbibliotekets bokbuss kommer att fin-
nas på plats fullastad med kokböcker och 
recept. Passa på att lämna tillbaka sommarlånen och låna nya böcker inför hösten.

Lördag 12/8 kl. 14.00–16.00, Gåvsta Gammelgård.

Konsert och visning av Strandorgeln i Rasbokils kyrka
Kl. 17.00 demonstrerar Roland Östblom Strand-     
orgeln från 1823.
Kl. 17.30 berättar orgelbyggaren Tomas Svenske om 
svenskt orgelbyggeri i tidigt 1800-tal.
Kl. 18.00 spelar organisten Rickard Backlund verk 
av S. Scheidt, J.S. Bach och WA. Mozart.

Rickard Backlund är organist i 
Västerhaninge kyrka. Han har 
studerat vid Oskarshamns folk-
högskola och kyrkomusikerlin-
jen vid Musikhögskolan i Göte-
borg för bl.a. Karin Nelson och 
Johannes Landgren. Han har 
även studerat avancerad körled-

ning vid Uppsala universitet för Stefan Parkman. 
Kaffe och te serveras före och efter konserten.

Lördag 12/8 kl. 17.00, Rasbokils kyrka.
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Hembygdsdag i Rasbo
Kom och besök Gammelgården, Rasbos 
traditionsrika bondgård med anor från 
1700-talet. Dagen inleds med frilufts-
gudstjänst kl. 11.00 och därefter kyrk-
kaffe. 
 Kl. 13.00 uppträder den folkkäre artis-
ten Ewert Ljusberg som sjunger, spelar 
och kåserar för oss. Ewert Ljusberg är en 
av landets bästa vissångare och underhål-
lare. Han har beskrivits som ”en fullödig 
konstnär och entertainer som tar ut sväng-
arna med en repertoarbredd och röstre-
surser som speglar viskonstens alla möj-
ligheter från finstämd lyrik till frustande 
burleskeri, från kraftfull dramatik och 
medmänskligt engagemang till dialektala 
klurigheter och träffsäkra parodier”.
 Eftersom Rasbo Hembygdsgille fyller 
50 år i år kommer vi att bjuda på kaffe 
med tårta och korv med bröd för dem 
som är hungriga.

Söndag 13/8 kl. 11.00, Gåvsta Gammelgård.
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Finalkonsert med Malena Ernman och Mats Bergström
Malena Ernman är en internationellt 
känd operastjärna som har beskrivits som 
”utan tvekan en av världens bästa sång-
are”. Malena är utbildad vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm, på Mu-
sikkonservatoriet i Orléans och vid Ope-
rahögskolan i Stockholm. Hon har sin 
musikaliska bakgrund i den svenska kör-
traditionen och började redan som sexår-
ing sjunga i Coromanterna i Sandviken. År 
1998 fi ck hon sitt stora nationella genom-
brott vid Kungliga Operan i Stockholm, 
och året därpå sitt internationella genom-
brott på operascenen La Monnaie i Brys-
sel och på Théâtre des Champs-Élysées i 
Paris. I dag är Malena Ernman framförallt 
ett stort namn inom opera, men även en 
uppskattad jazz- och musikalartist och en internationellt högt eftertraktad konsert-
sångerska med konserter i världens främsta kulturhuvudstäder. År 2009 medverkade 
hon i Svenska Melodifestivalen med låten La Voix. Malena Ernman vann tävlingen 
och representerade Sverige vid Eurovison Song Contest i Moskva.

Gitarristen Mats Bergström växte upp i 
en musikerfamilj i Stockholm. Efter exa-
men från Kungl. Musikhögskolan i hem-
staden, ett läsår i London och debutkon-
sert i Wigmore Hall verkade han under 
1980-talet främst som studiomusiker på 
såväl elektrisk som akustisk gitarr. Två 
års studier vid Juilliard School i New 
York i början av 1990-talet följdes av en 
medveten inriktning på kammarmusik. I 
dag hörs han ofta som ackompanjatör vid 
sidan av någon av våra främsta sångare 
eller som gränsöverskridande solist och 
ensemblemusiker. 

Söndag 13/8 kl. 18.00, Rasbo kyrka. Entré kontant eller swish.
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Barnens dag i Rasbo
Fredag 11 augusti kl. 15.00–20.00 

i och utanför Hall 2000.

Vi grillar och bjuder på mat.

Lekar, aktiviteter och Barnens loppis. 
Till Barnens loppis kan alla barn lämna leksaker, 

barnböcker etc. Loppisen är i Hall 2000 under tiden för 
Barnes dag och pengarna går till Svenska kyrkans 

insamling för barn i nöd. Så passa på att rensa 
leksaksförråd, fynda något nytt och bidra till en bättre 

värld, allt på samma gång.
Inlämning av saker i hallen samma dag från kl. 9.00.

Vi ses på Barnens dag!
Välkomna!

Rasbo pastorat
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Konstutställning 
i Hall 2000

För sjätte året i rad ställer bygdens 
konstnärer och konsthantverkare ut.
Ni som är intresserade av att vara 
med är välkomna att anmäla er senast 
en vecka före utställningen till:
Britt Sofi  Karlsson, 070-645 11 51
britt.sofi @telia.com

Målarkurs 

Målarkurs 4 dagar i Lejsta
Måndag 7 – torsdag 10 augusti kl. 9–12.
Utställning i Hall 2000 lördag 12 – sön-
dag 13 augusti kl. 11–16.
Från 8 år och uppåt. Vi målar porslin, 
akvarell och akryl, i ateljé och utomhus. 
Ta med fi ka. Ta även med en gammal 
skjorta eller T-shirt att ha på er när ni 
målar.
Anmälan till ledaren Marianne Näs-
lund 018-36 53 66 eller
lejstaboden@gmail.com
Kostnadsfritt.

för barn och ungdomar

Hall 2000 lördag 12/8–söndag 13/8 kl. 11.00–16.00
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Lydinge Säteri är en liten rustik Uppländsk Herrgård med fantastisk miljö 

där det känns som om tiden stått stilla och ändå sjuder gården av liv! 

För dig som har häst erbjuder vi ett charmigt boende på en toppanläggning 

med all form av bekvämlighet för både dig och hästen! 

Här finns alla möjligheter till ett riktigt ”Herrgårdsbröllop” i vårt Gamla 
Snickeri med plats för upp till 120 gäster. 

Vill ni besöka oss tillfälligt erbjuder vi Bed & Breakfast i vår Östra Flygel. 

För mer information besök våra hemsidor, lydingesäteri.se och 
herrgardsbrollop.se - finns även på instagram @herrgardsbrollop   
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Edeby Gård

Lejsta By

Rasbokils
hembygdsgård

Älvgärde

Ströja

Norrhagen

Stavby 
bygdegård

Sunnersbol

Mot Östhammar

Haga

Lydinge
Öster-Edinge

Husby säteri

Tuna
Stavby

Saringe

BörstaJönninge
Tuna bygdegård

Vässarn

Karta & vägbeskrivning till evenemang

Från Uppsala till Rasbo
Med bil: Vaksalagatan (väg 288) mot Östhammar 
(ca 15 km från E4 till Gåvsta).
Med buss: 886 & 885 från busscentralen.
Se turlista Upplands lokaltrafik.

Gammel- 
Gränome

Tuna 
bygdegård

5
5

Timmerkojan

6
6

Stavby
Stavby Bio

7
7

Tuna
kyrkstuga

8

8
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kyrkstuga 

9

Rasbokils 
hembygdsgård

10

Gammel-
Gränome

11

Lydinge

10

11



18

MATHUSET
LOTTA SVÄRD

Alice & Bo Helén

LANDGÅNGAR
SMÖRGÅSAR

SMÖRGÅSTÅRTOR

018-71 46 85
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FRÖTUNA RETREAT & KONFERENS
0733-012 014 • www.frotuna.nu • info@frotuna.nu
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Fredagen den 4 augusti
18.30 Bygdespelet
Gåvsta Gammelgård Rasbo bygdespelare framför ”I grevens tid”, 
 ett skådespel av Karin Alinder.

Lördagen den 5 augusti
13.00  Fornparksvandring
Gammel-Gränome Historisk vandring vid Gammel-Gränome med    
 Olands Hembygdsgille.

18.00 Bygdespelet
Gåvsta Gammelgård Rasbo bygdespelare framför ”I grevens tid”,    
 ett skådespel av Karin Alinder.

Söndagen den 6 augusti
12.00 Hembygdsdag i Rasbokil
Hembygdsgården  Traditionell hemvändardag, friluftsgudstjänst.
Rasbokil

14.00  Dumma mej 3
Stavby bio

18.00 Bygdespelet
Gåvsta Gammelgård Rasbo bygdespelare framför ”I grevens tid”,    
 ett skådespel av Karin Alinder.

19.00 Tulpanfeber
Stavby bio
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Måndagen den 7 augusti
14.00 Dumma mej 3
Stavby bio

19.00 Spiderman 3
Stavby bio

19.00  Författarafton med Bengt Dagrin
Stora magasinet  Rasbobygdens Rödakorskrets serverar kaffe.
Frötuna

Tisdagen den 8 augusti
9.00 Morgonandakt med musik
Stavby kyrka Britt-Marie Hedin piano/orgel.

14.00 Vi minns vårt 60-tal
Vigmund Våga-sjungagruppen med Jimmy Fredriksson.

19.00 City of a Thousand Planets
Stavby bio

19.00 Lydinges historia och trubadurkväll med Heidi Baier
Lydinge säteri Rasbobygdens Rödakorskrets serverar kaffe.

Onsdagen den 9 augusti
9.00 Morgonandakt med musik
Rasbokils kyrka Per Björkling kontrabas och Roland Östblom orgel/piano.

12.00 Lunch för daglediga
Klockarbol Rasbokil Musik med vår kantor Roland Östblom piano och   
 Dag Björkling violin.

11.00 ako & Grosse med Sånger i det gröna.
Församlingshemmet 
Rasbo
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13.00  ako & Grosse med Sånger i det gröna.
Kyrkstugan Tuna

18.30 Melodikryss
”Stavhalla” Stavby Mattias Jansson och Stefan Larsson.

Torsdagen den 10 augusti 
9.00 Morgonandakt med musik
Rasbo kyrka Roland Östblom orgel.

14.00 Dumma mej 3
Stavby bio

19.00 Tulpanfeber
Stavby bio

19.00 Författarafton med Maja Hagerman
Stora magasinet Rasbobygdens Rödakorskrets serverar kaffe. 
Frötuna

Fredagen den 11 augusti
9.00 Morgonandakt med musik
Tuna kyrka Mats Bergström gitarr.

15.00–20.00 Barnens dag med grillning och aktiviteter.
Hall 2000

19.30 Pubafton med Aróir
Timmerkojan Tuna Pubmeny från kl. 18.00.
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Lördagen den 12 augusti
11.00–16.00 Konstutställning
Hall 2000

14–16 Kakkalas
Gåvsta Gammelgård Rasbobygdens Rödakorskrets bjuder på ”Kaffe med  
 krus”.  Rasbo Hembygdsgille visar sina inventarier,  
 foton och skriftliga arkiv. Bokbussen finns på plats.

17.00 Orgeldag
Rasbokils kyrka

17.00 Strandorgeln demonstreras av Roland Östblom.

17.30 Tomas Svenske berättar om svenskt     
 orgelbyggeri i tidigt 1800-tal.

18.00 Orgelkonsert
 Rickard Backlund, organist i Västerhaninge, spelar

Söndagen den 13 augusti
11.00 Hembygdsdag i Rasbo
Gåvsta Gammelgård Hembygdsdag med friluftsgudstjänst i     
 Gåvsta Gammelgård. Kyrkkaffe.
13.00  Evert Ljusberg uppträder.

11.00–16.00 Hall 2000 Konstutställning

18.00 Malena Ernman och Mats Bergström
Rasbo kyrka Finalkonsert med Malena Ernman och Mats Bergström.
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SOMMARBIO 
i Stavby Bygdegård

I samband med Kulturveckan, visar Stavby Bio följande fi lmer.

Varmt välkomna!

Dumma mej 3  (svenskt tal) 2D
(Komedi, Animerad fi lm)
Söndag 6 augusti kl.14.00 BT 80:-
Tulpanfeber (Drama)
Söndag 6 augusti kl. 19.00 80:-
Dumma mej 3 (svenskt tal) 3D
Måndag 7 augusti kl. 14.00 80:-
Spiderman 3 
Måndag 7 augusti kl.19.00 80:-
Valerian and the  
City of a Thousand Planets
Tisdag 8 augusti  kl. 19.00 80:-
Dumma mej 3 (svenskt tal) 2D
 (Komedi, Animerad fi lm)
Torsdag 10 augusti kl. 14.00 80:-
Tulpanfeber (Drama) 
Torsdag 10 augusti kl.19.00 80:-

Kom till Stavby Bygdegård. 
Åk väg 288 från Uppsala mot 
Alunda. Ta av mot Stavby kyrka, 
se markering på kartan i programmet. 
Betalning kan ske med kontanter, kort och 
Swish. Gratis parkering.

Gå in på www.stavbybio.se och se information 
om ev. ändringar.
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SOMMARBIO 
i Stavby Bygdegård

Varmt välkomna!

Breimarks 
Fotvård

i Almunge (vid Micke mek)
Landstingsansluten    

Telefon 0174-501 25, även 0708-55 69 74

Vaxning och taktil massage
  

Tel: 070-756 51 51
 3 km NO Storvreta 

GÅRDSBUTIK • VED
LOKALUTHYRNING • JULGRANAR

ÄNGEBY 
GÅRDSPRODUKTER
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018–14 28 25
TRANSSCHAKT

UPPSALA

Ahlströms Tak AB
Telefon 070-556 85 43

018-36 50 22

ROINE BJÖRK

SERVICE & ALLBILVERKSTAD
DÄCK & RESERVDELAR

AC-SERVICE
BILEL & INSPRUTNING
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Behöver ni ett bollplank att testa, diskutera eller utveckla era idéer så 

är ni välkomna till mig, Peter Zetterling på Företagarnas Revisionsby-

rå i Uppsala AB. Vi har under drygt 30 år varit till hjälp för företagare 

och andra organisationer i Uppsalaregionen. Idag är vi 20 personer 

som står till ert förfogande. 

Välkommen!
Tel 018-15 21 90. Fråga efter Peter!

Mail: peze@upp.fb-revision.se

Hemsida: www.fbrevision.com
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Garnbutiken 
vid Vallby, Rasbo
www.garnshopen.com
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Kulturföreningen 
i Rasbo

I år anordnas Kulturveckan för artonde året i rad. 
Under åren som gått sedan starten år 2000 har intresset 

för Kulturveckan bara ökat. 
I dag är det svårt att tänka sig en augusti utan den!

Du som uppskattar Kulturveckan och vill bidra till en fortsättning 
kan stödja oss genom att betala in 100 kr/person, 200 kr/familj 

eller valfri summa på vårt plusgiro 48 57 52 - 0.

Har du synpunkter på Kulturveckans program 
kan du vända dig till någon i styrelsen:

Ordförande Claes Mörlin 070-275 55 45 
e-post claes.morlin@home.se

Vice ordf. Lars-Erik Karlsson 018-36 80 05  
e-post lars-erik.karlsson1@telia.com

Sekreterare Gunilla Esslén 070-616 66 54 
e-post gunillaesslen@yahoo.se

Kassör Marju Remes Castell 073-259 43 48 
e-post marju.remes.c@telia.com

Välkomna!
31
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Biljettpriser och förköp
Biljetter säljs vid entrén om inte annat anges. Bokning av biljetter till 
föreningens evenemang kan göras per telefon eller e-post till:

Kristina Söderman, tel. 070-687 00 21 
e-post info@ssp.nu
Marju Remes Castell, tel. 073-259 43 48
e-post marju.remes.c@telia.com

Kulturveckans evenemang 2017 Pris kr
Bengt Dagrin Stora magasinet Frötuna     180/150*
Heidi Baier Lydinge 180/150*
Melodikryss ”Stavhalla” Stavby    100/80*
Maja Hagerman Stora magasinet Frötuna 180/150*
Pubafton med Aróir Timmerkojan Tuna      180/150*
Finalkonsert med Malena Ernman och Mats Bergström
Rasbo kyrka     400/350*

Entré kontant eller swish.

Barn och ungdomar upp till 18 år gratis. OBS! Gäller inte finalkonserten.
Förbeställda biljetter hämtas senast 30 minuter före evenemangets början.

Bokning och förköp av biljetter till bygdespelet
Rasbo bygdespel ”I grevens tid” 170/150*

Skolungdom upp till och med 18 år 20

Entré kontant eller swish.

Biljettbokning: 
Catherine Löfqvist, tel. 018-37 60 63
ross@ftu.se
Rasbo bygdespelare bjuder på kaffe och smörgås.
Rasbobygdespelare.hemsida24.se

*Vuxenpris med UNT-Plus


