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Några av veckans evenemang

Den unge klockaren är på väg till Olunda för att provspela på söndagens gudstjänst. 
På vägen dit råkar han på Margta som presenterar sig som klockaränka. Han blir 
genast förälskad i henne. Efter predikan får han veta att det ingår att han måste gifta 
sig med klockaränkan. Han tackar med glädje ja till erbjudandet eftersom han har 
Margta i tankarna. Men ...

Fredag 5/8 kl. 18.30,
lördag 6/8 och söndag 7/8 kl. 18.00,
Gåvsta Gammelgård. Entré kontant.

Storklockan ringde efter mor 
med Rasbo bygdespelare
Ett skådespel av Karin Alinder

20-årsjubileu
m
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Hembygdsdag i Rasbokil
Den årliga hemvändardagen inleds med frilufts-
gudstjänst. Därefter serveras en lättare lunch. 
Kristina Ahlström, trädgårdsutbildad, kom-
mer att prata om mormorsväxter/torpväxter och 
deras historia.
 Ta gärna med skolkort om ni har några från 
Tibble skola, även konfirmationskort. Det fattas 
en hel del årgångar. Vi skannar in på plats.  
 Ett tillfälle för nya och gamla Rasbokilare att 
träffas.

Vandring till de intressanta byggnaderna runt Rasbo kyrka

Följ med på en historisk vandring till de olika byggnaderna runt Rasbo kyrka. Kyr-
kan, prästgården, fattigstugan, sockenstugan och Alphyddan, ja alla bär de på in-
tressanta historier. Lars-Erik Karlsson tar oss med på en vandring i tid och rum, 
till dåtidens centrum i Rasbo.

Lördag 6/8 kl. 13.00, samling vid kyrkans parkering.

Söndag 7/8 kl. 12.00, Rasbokils hembygdsgård.
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Författarafton 
med Claes Melin
Hur kan en stor industrimagnats do-
kumentsamling – som numera tar upp 
ca 30 hyllmeter i Uppsala stadsarkiv 
– ligga bortglömd eller till och med 
undangömd på en flygelvind på Hen-
riksbergs gård i Rasbo under mer än 
100 år? Sin förklaring kommer för-
fattaren Claes Melin att redovisa när 
han presenterar boken Nykterist med 
sinne för brännvin på författaraftonen den 8 augusti, som avslöjar H.W. Södermans 
hemliga och hittills okända liv.  En biografi över grosshandlaren, som räddade Up-
sala Ångqvarn men som också såg till att lyfta Rasboborna ur fattigdomen genom 
att förvandla det nedgångna Östra Wallby till mönsterjordbruket Henriksberg och 
rusta det lika förfallna brännvinsbränneriet i Lejstabro.

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

Visor till cittra och gitarr
Folkvisor och skillingtryck till cittra och gitarr med Marita och 
Jimmy Fredriksson.

Tisdag 9/8 kl. 14.00, Vigmund.
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Melodikryss i ”Stavhalla” Stavby
De populära Faringemusikerna Mattias Jansson och Stefan Larsson gästar Kultur-
veckan i år igen. För andra året i rad står Melodikrysset på Kulturveckans program 
(givetvis med en ny kryssruta). En rolig och lekfull musikfrågesport till tonerna av 
musik med Faringes folkkära musiker Mattias Jansson och Stefan Larsson. Ta med 
dig stol, penna och fikakorg och kom till Stavbys nyinvigda utescen – Stavhalla. 
OBS! Vid dåligt väder kryssar vi i Stavby bygdegård.

Tisdag 9/8 kl. 18.30, Stavby. Entré kontant.
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SÅNGPIRATERNA 
ako & Grosse reser igen!
Sångpiraterna ako & Grosse gäs-
tar återigen Rasbo Kulturvecka 
med härliga låtar och allsånger 
som passar barn i alla åldrar!
 Anna-Karin Nytell Oldeberg 
även kallad ”ako” är en flitigt an-
litad sångerska, allsångsledare 
och artist som gärna sjunger och 
leder både visor, schlagers, mu-
sikal, jazz, pop och barnvisor. 
 Anders ”Grosse” Grotherus är en musikant som hanterar både bas, gitarr, flöjt 
och nyckelharpa med en enorm spelglädje. Spelar i flera grupper och undervisar på 
Uppsala Folkhögskola. 

Onsdag 10/8 kl. 11.00 i Rasbo församlingshem, kl. 13.00 i Tuna kyrkstuga. 
Fri entré.

På återbesök i Bokaren
Arkeologerna Susanna Eklund Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU), Chris-
tina Fredengren Riksantikvarieämbetet/Stockholms universitet och Andreas Hen-
nius Uppsala universitet berättar om gamla och nya undersökningar på platsen och 
lite om vilken betydelse den har för forskningen.
 Våtmarker har genom historien för-
knippats med myter och berättelser. Detta 
gäller även den utdikade sjön Bokaren på 
gränsen mellan Stavby och Rasbo sock-
nar. Kanske kan delar av berättelserna ha 
sitt ursprung i att sjön under nästan tusen 
år – från äldre järnålder till tidig medeltid 
– använts för rituella offer av både män-
niskor och djur. Under förra året gjordes 
en mindre utgrävning för att se om det 
fanns ytterligare fynd. Resultatet blev 
över förväntan!

Onsdag 10/8 kl. 18.30, 
Stavby bygdegård.
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Lunch för daglediga
Sång och musik med nye kantorn Roland Östblom.

Torsdag 11/8 kl. 12.00, Klockarbol, Rasbokil.

Författarafton med 
Carola Hansson Boëthius
Hennes senaste bok Masja blandar suveränt glim-
tar av hennes egen väg in i romanen med en fi ktiv 
gestaltning av Masjas liv under 1800-talets sista 
decennier och fram till hennes död 1906. Boken 
blir en bred och levande skildring inte bara av 
människorna och livet på familjegodset Jasnaja 
Poljana utan också av tidens sociala förhållan-
den. Berättelsen om Masja är ett gripande kvin-
noöde och tangerar frågor som är högaktuella än 
i dag. 
 Carola Hansson har tilldelats Samfundet de 
nios stora pris för i år. Här kommer hon att berätta om sin romantrilogi om Familjen 
Tolstoj på författaraftonen.

Torsdag 11/8 kl. 19.00, Stora magasinet Frötuna. 
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Pubafton med bandet Börje Tull

Uppsalabandet Börje Tull bjuder på spännande musikalisk mix. Blandar tunggung 
med läckra latinrytmer och spröda ballader. Eget material med texter att lyssna 
på. Skönt sväng utlovas! Börje Tull består av: Nils Berglund, gitarr, klaviatur och 
sång; Ingela Persson, sång och rytm; Berndt Berglund, gitarr och sång; Kent 
Sundbaum, bas och sång; Marta Lindén, klaviatur och sång; Håkan Båth Gus-
tafsson, trummor; Roberto Aran, percussion.

Fredag 12/8 kl. 19.30, Timmerkojan Tuna. Entré kontant.
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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 
ordet 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.
Vuxna 80 kr, barn 40 kr. Endast kontant betalning.
Stadsbibliotekets bokbuss kommer att finnas på plats fullastad med kokböcker 
och recept. Passa på att lämna tillbaka sommarlånen och låna nya böcker inför 
hösten.

Lördag 13/8 kl. 14.00–16.00, Gåvsta Gammelgård.
Endast kontant betalning.
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Orgelkonsert i Rasbokil
Projektet ”Freddjavuohotta – Freedom” är ett unikt 
samarbete mellan den kända samiska sångerskan Yana 
Mangi, slagverkaren Tobbe Broström och konsertor-
ganisten Kristina Shtegman. Samisk traditionell kultur 
och Kyrkan är på väg att mötas. Denna förening känns 
oerhört viktig för oss som lever i nutiden, men vill vara 
arvtagare till en urtida kultur och tradition. 
 Kristina Shtegman har tagit initiativ till ett projekt 
som förenar samisk musik/jojk med kyrkotraditionen 
och katedral orgelmusik. Den folkliga och högkyrkliga 
andligheten ska mötas inom Kyrkan, något som varit ef-
terlängtat i Sapmi under flera hundra år. 

Lördag 13/8 kl. 18.00, Rasbokils kyrka.

Hembygdsdag i Rasbo
Kom och besök Gammelgården, Rasbos traditionsrika bondgård med anor från 
1700-talet. Sedvanlig hembygdsdag som inleds med friluftsgudstjänst kl. 11.00 och 
därefter kyrkkaffe.
 Kl. 13.00 Sångerskorna Malin Forsvall och Karin Tenggren framför folkvisor 
och andra låtar till ackompanjemang av fiol och flöjt. 
 Jerker Thorell berättar om det gamla ålderdomshemmet i Gåvsta.
Kaffeservering och korvförsäljning.

Gåvsta Gammelgård, söndag 14/8 kl. 11.00.
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Finalkonsert med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson
ALICE BABS – Mamma & Idol tar avstamp i början av Alice Babs långa och 
framgångsrika karriär på 1940-talet och sträcker sig ända in på 2000-talet. Publiken 
bjuds på glimtar från några av Alices fantastiska samarbeten med musikaliska stor-
heter som Povel Ramel, Charlie Norman, Bengt Hallberg, Swe-Danes och Duke 
Ellington m fl. Swing, schlagers, barnvisor och jazz blandas här med personliga be-
rättelser och anekdoter från Tittis och Ehrlings egna upplevelser tillsammans med 
Alice vid sidan av och från scener och skivstudios, alltifrån Tittis allra första skiv-
inspelningar med sin mamma på 1950-talet till hennes allra sista turné tillsammans 
med just Titti & Ehrling…

Söndag 14/8 kl. 18.00, Rasbo kyrka. Entré kontant.
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Målarkurs 

Kurs för barn och ungdomar

Målarkurs 4 dagar i Lejsta
Måndag–torsdag 8–11 augusti kl. 9–12.
Utställning i Hall 2000 Lördag–söndag 
13–14 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.

Tel: 070-756 51 51
 3 km NO Storvreta 

GÅRDSBUTIK • VED
LOKALUTHYRNING • JULGRANAR

ÄNGEBY 
GÅRDSPRODUKTER
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Konstutställning 
i Hall 2000

Konstutställning i Hall 2000
För femte året i rad ställer bygdens 
konstnärer och konsthantverkare ut. 
Ni som är intresserade av att vara 
med är välkomna att anmäla er se-
nast en vecka före utställningen till:
Ann-Caroline Lundgren 
073-768 53 38
Marianne Näslund 
018- 36 53 66
Britt Sofi Karlsson  
070-645 11 51

Hall 2000 lördag 13/8– 
söndag 14/8 kl. 11.00–16.00

018-36 50 22

ROINE BJÖRK

SERVICE & ALLBILVERKSTAD
DÄCK & RESERVDELAR

AC-SERVICE
BILEL & INSPRUTNING
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Jurybedömd utställning
I år kommer en nyhet för konstintresserade: en jurybedömd utställning. Här får du 
en unik möjlighet att under en helg, på ett och samma ställe, bekanta dig med det 
bästa bygden har att erbjuda i form av konst och konsthantverk
Inbjudan har skickas ut till konstutövare i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna att 
lämna in tre verk per person som bedöms av en jury. Antagna verk som samtliga är 
till salu kommer att ställas ut i Församlinghemmet i Rasbo.

Vernissage lördag den 4/8 kl. 13.00
Där får du rösta på det verk som du tycker tilltalar dig mest. En vinnare dras bland 
dem som röstat. Fint pris utlovas!

018–14 28 25
TRANSSCHAKT

UPPSALA

Ahlströms Tak AB
Telefon 070-556 85 43
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Väg 288 från 
Uppsala

Bygdegård

Rasbokil
Tibble

Edeby Gård
Årby

Grän

Rasbo IP
Frötuna Gård

Kallesta
Sandbol

Visteby

Gåvsta 
gammelgård

Rasbo

Lejsta By

Lejstabro

Lill-Gåvsta

Lejstabro
Lejstaboden

Stora magasinet 
Frötuna
Författarafton

Rasbo
Hall 2000
Rasbo församlingshem

Titta efter 
Kulturföreningens 

logotype!

Rasbokils
hembygdsgård

2

3

1

1

2

3

4
Rasbokils bygdegård

4

Älvgärde

Ströja

Norrhagen

Stavby 
bygdegård

Sunnersbol

9



17

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, 805 & 811 från busscentralen.
Se turlista Upplands lokaltrafik.

Gammel- 
Gränome

Tuna 
bygdegård

5

5

Timmerkojan

6

6

Stavby
Stavby Bio

7

7

Tuna
kyrkstuga
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8

Tuna
kyrkstuga 
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Rasbokils 
hembygdsgård
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MATHUSET
LOTTA SVÄRD

Alice & Bo Helén

LANDGÅNGAR
SMÖRGÅSAR

SMÖRGÅSTÅRTOR

018-71 46 85

Måndag - fredag 9–19 • lördag 9 –17 • söndag 11–17
Rasbo Vallby • Tel. 018-36 56 50

Öppettider
Måndag–torsdag 11.00–20.00
Fredag 11.00–21.00
Lördag 12.00–21.00
Söndag/helgdag 12.00–20.00

Telefon: 018-36 54 45
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F RÖ T U N A  G Å R D
Retreat & konferens

www.frotuna.nu • info@frotuna.nu • 018-36 82 00
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Fredagen den 5 augusti
18.30 Bygdespelet
Gåvsta Gammelgård Rasbo bygdespelare framför ”Storklockan ringde efter   
 mor”, ett skådespel av Karin Alinder.

Lördagen den 6 augusti
13.00 Bygdevandring  
Rasbo kyrkas Historisk vandring till byggnader runt Rasbo kyrka 
parkering med Lars-Erik Karlsson.  
 
18.00 Bygdespelet
Gåvsta Gammelgård Rasbo bygdespelare framför ”Storklockan ringde efter   
 mor”, ett skådespel av Karin Alinder.

Söndagen den 7 augusti
12.00 Hembygdsdag i Rasbokil 
Hembygdsgården Traditionell hemvändardag, friluftsgudstjänst. 
Rasbokil Årets tema mormorsväxter/torpväxter och deras historia.

18.00 Bygdespelet
Gåvsta Gammelgård Rasbo bygdespelare framför ”Storklockan ringde efter   
 mor”, ett skådespel av Karin Alinder.

Måndagen den 8 augusti
19.00  Författarafton med Claes Melin
Stora magasinet  Rasbobygdens Rödakorskrets serverar kaffe.
Frötuna 
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Tisdagen den 9 augusti
9.00 Morgonandakt med musik
Stavby kyrka Britt-Marie Hedin piano.

14.00 Folkvisor och skillingtryck till cittra och gitarr 
Vigmund Marita och Jimmy Fredriksson spelar och sjunger.

18.30 Melodikryss
Stavby Stavhalla Mattias Jansson och Stefan Larsson.

Onsdagen den 10 augusti
9.00 Morgonandakt med musik
Rasbokils kyrka Dag Björkling violin, Roland Östblom orgel/piano.

11.00 ako & Grosse
Församlingshemmet  SÅNGPIRATERNA reser igen.
Rasbo

13.00  ako & Grosse
Kyrkstugan Tuna SÅNGPIRATERNA reser igen.

18.30 På återbesök i Bokaren
Stavby bygdegård Susanna Eklund, Christina Fredengren och 
 Andreas Hennius berättar om fjolårets utgrävningar.

Torsdagen den 11 augusti 
9.00 Morgonandakt med musik
Rasbo kyrka Roland Östblom orgel.

12.00 Lunch för daglediga
Klockarbol Rasbokil Musik med vår nye kantor Roland Östblom.

19.00 Författarafton med Carola Hansson Boëthius
Stora magasinet  Rasbobygdens Rödakorskrets serverar kaffe.
Frötuna
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Fredagen den 12 augusti
9.00 Morgonandakt med musik
Tuna kyrka Mats Bergström gitarr.

19.30 Pubafton med bandet Börje Tull
Timmerkojan Tuna Pubmeny från kl. 18.00.

Lördagen den 13 augusti
11–14 Konstutställning
Hall 2000

14–16 Kakkalas
Gåvsta Gammelgård Rasbobygdens Rödakorskrets bjuder på ”Kaffe med   
 krus”,  kakkalas med minst 100 sorters kakor. 
 Samtidigt visar Rasbo Hembygdsgille sina inventarier, 
 foton och skriftliga arkiv. Bokbuss.

18.00 Orgelkonsert
Rasbokils kyrka Kristina Shtegman orgel, Yana Mangi sång och jojk, 
 Tobbe Broström slagverk.

Söndagen den 14 augusti
11.00 Hembygdsdag i Rasbo
Gåvsta Gammelgård Hembygdsdag med friluftsgudstjänst i 
 Gåvsta Gammelgård. Kyrkkaffe.
13.00  Sångerskorna Malin Forsvall och Karin Tenggren 
 uppträder.
 Jerker Thorell berättar om gamla ålderdomshemmet.

11–14 Konstutställning
Hall 2000 

18.00 Alice Babs – Mamma & idol
Rasbo kyrka Finalkonsert med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson.
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      Sommaröppet i Tuna kyrkstuga 

onsdag 10 augusti! 
 

Denna sommar har vi öppet för dig som slutat i årskurs 2 eller 
är äldre. Du som är yngre får gärna komma, men då i sällskap 

med en vuxen som kan hjälpa dig. 

Öppet mellan 10.00-15.00. 

Vi vill gärna att du anmäler dig i förväg. 

Vi ordnar med lättlunch och fika. 

Vi kommer att pyssla, måla och vara kreativa.  

Vi gör en paus kl. 13 för att titta och lyssna på Ako och Grosse 
som spelar en musikteater för oss. 

 

Frågor och anmälan till Pastoratskansliet 018-18 17 70 eller 
rasbo.pastorat@svenskakyrkan.se 

 

 

Välkommen! 
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SOMMARBIO 
i Stavby Bygdegård

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

Varmt välkomna!

Ice Age 5: Scratattack. Ett litet Steg. 
En stor Katastrof. 2D (Svenskt Tal)
Söndag 7 augusti Kl. 19.00   Från BT 80:-

Husdjurens hemliga liv 3D  
(Från människorna bakom Minioner)
Torsdag 11 augusti  K. 19,00 Från BT 80:-

Legenden om Tarrzan  2D
I rollerna bl.a Alexander Skarsgård, Margot 
Robbie och Samuel L. Jackson.
Söndag 14 augusti Kl. 19.00  80:-

Mer information om fi lmerna fi nns att läsa på 
www.bioguiden.se, under Kommande fi lmer.

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

Gå in på www.stavbybio.se, och se information 
om fi lmer som visas och vad som övrigt händer 
i Bygdegården.
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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
  

Upplands Tuna 
handboll

Idrott och gemenskap
för alla!

www.utik.se
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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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RÖDA LADAN

1 km

www.garnshopen.com

Garnbutiken 
vid ICA, Rasbo

www.garnshopen.com
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Kulturföreningen 
i Rasbo

I år anordnas Kulturveckan för sjuttonde 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 2014 Pris kr
Claes Melin Stora magasinet Frötuna     180/150*

Melodikryss ”Stavhalla” Stavby    100/80*

Carola Hansson Boethius Stora magasinet Frötuna 180/150*

Pubafton med Börje Tull Timmerkojan Tuna      180/150*

Finalkonsert med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson
Rasbo kyrka     250/200*

OBS! Endast kontant betalning.

Barn och ungdomar upp till 18 år gratis.
Förbeställda biljetter hämtas senast 30 minuter före evenemangets början.

Bokning och förköp av biljetter till bygdespelet
Rasbo bygdespel ”Storklockan ringde efter mor” 160/140*

Skolungdom upp till och med 18 år Gratis

Biljettbokning via Erling och Jane Lövgren:
Tel. 018-36 81 28, 0730-41 34 36 och 070-260 86 27,
erlinglovgrens@telia.com
Rasbo bygdespelare bjuder på kaffe och smörgås.

*Vuxenpris med UNT-Plus


