
PROGRAM 

 

17 mars  Lyssna på information om stora rovdjur 
kl 15.00 – ca 16.30 Föreläsning i Stavby bygdegård. Fri entré 

Kaffe och kaka 

                                                     Tomas Bernelind berättar om de stora djurens biologi. 

 

  Monica Eriksson, enhetschef vid länsstyrelsen Uppsala, 

Arr: Stavby bgf  berättar om förvaltningen av de stora rovdjuren björn,  

och Stavby 4H  lodjur och varg. Passa på att ställa frågor. 

 

24 mars  Från Stavby till universums kant 
kl 15.00 – ca 16.00 Föreläsning i Stavby bygdegård. Fri entré 

Kaffe och kaka   

Arr: Stavby bgf  Kom och lyssna på bonden och astronomen   

och Stavby 4 H  Andreas Lundgren, Vittja. 

 

 

30 april  Valborgsbrasa  

kl 20.30  I Stavby by på traktorraceåkern tänds brasan 20.30. 

                                                    Fyll gärna på med material fr om 14 dagar före. Dock 

Arr: Stavby bgf                     endast ris och/eller rent trä. 

 

 

21 juli  Traktorrace 
se annons senare Boka in söndgen 21 juli då årets traktorrace körs i Stavby. 
Arr: Tuna - Stavby LRF                 Vill du vara med och tävla eller vara bland utställarna 

och Stavby bgf                               ring Rolf Nyman 073-976 36 82 

 

 

27 september Kolarhistorier – en musikföreställning 
kl 19.00 – ca 21.00 Välkommen till fredagsmys i Stavhalla (gropen) 

  Vid dåligt väder Stavby bygdegård. 

  Genom text och musik förmedlar Teaterfabriken 

  Dan Anderssons debutroman ”Kolarhistorier”.  

  Få en inblick i de mytomspunna finnskogarna där  

Arr: Stavby bgf   vidskepelse, trolldom, svält och laglöshet härjar. 

och Stavby 4 H  Information om biljettköp kommer senare. 

_________________________________________________________________________________________ 

Vi i Stavby bygdegårdsföremning och Stavby 4 H skulle uppskatta att få förslag på aktiviteter som skulle vara 

intressanta för oss som bor i Stavby med omnejd. Vi önskar få en levande bygd med bygdegården som en 

naturlig plats att träffas i, för alla, unga som gamla. 

Du kanske också har något att berätta som du gärna vill förmedla till andra.   

Hör gärna av dig till Annika Bernelind tel 132 63 eller  ”aem.bernelind@gmail.com” eller 

Lilian Olsson 13153 eller  ”lilian13153@telia.com”  

Du som vill vara aktiv på din fritid  besök gärna Gropen (nedanför församlingshemmet) där finns bl a en 

9-hålsfrisbeegolfbana, naturgym, grillplats. Väl mött i Stavby 

     BIO se nästa sida-------- 
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