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Månadsmöte. Höststart med underhållning av Nyköpings 
Gilles kapell: Sonny Eriksson och Alf Wigertz, violin, 
Roland Sahl, cello, Gunnar Engström, klarinett och Claes 
Lindberg, piano.  
Lotteri och distribution av nytt programhäfte gällande t.o.m. 
årsmötet 2019.  

Öppet hus. På Kapellbergets kant 
Resultat från den arkeologiska undersökningen vid Stora 
Hotellet i Nyköping. Arkeologen Patrik Gillbrand kom-
mer och berättar för oss om fynden.

Öppet hus. Från hålväg till motorväg - sörmländska 
vägar under 1000 år 
Författaren Jan Moberg berättar om det fascinerande  
kulturarv som representeras av våra vägar.

Öppet hus. Succé och fiasko i mediavärlden
“Skjutjärnsreportern” Anders Tegner om minnesvärda 
personer och händelser i sitt yrkesliv.
  
Månadsmöte.  En norrländska som vet mycket om Sri 
Lanka. Berit Peiris delar med sig av ett rikt vetande om 
denna tropiska övärld.

Program och kulturarrangemang 
augusti 2018 - februari 2019

30/8

6/9

13/9

20/9

27/9

Om ej annat anges äger våra sammankomster rum i Pensionärernas  
Hus på torsdagar med början kl. 13.30. Kaffe med bröd serveras för  

40 kr och vid månadsmöten (sista torsdagen i månaden) säljs ett lotteri. 

2018



11/10

18/10

25/10

8/11

16/11

22/11
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Öppet hus.  Utveckling av Nyköpings parker 
Planeringschef Pat Radestedt, Nyköpings kommun om 
tankar och planer rörande oaserna i vår stad..

Öppet hus. Budgetmöte. I samband med budgetförslag 
för 2019 är det angeläget att vi gemsensamt diskuterar 
vår avdelnings framtid. Din närvaro är  viktig - och värd 
något extra gott till kaffet! 
 
Öppet hus. Lennart Nederhed, tidigare bl a Säpo-utredare, 
berättar under rubriken ”Polisen i filttofflor” 

Månadsmöte. Aktuella hälsofrågor. Välkommet åter-
besök av dr Björn Hallström, Stadsfjärdens Vårdcentral.

Öppet hus.  En svenska vid drottning Elisabeth I:s hov  
Ingrid Kärnekull avslöjar en spännande hisoria.

Trivselkväll. Restaurang Umgås, Vildgåsv. 2, Nyköping. 
Obs! FREDAG. Anmälan per lista eller tel. 070-399 62 04.

Öppet hus. Tre länder vid Adriatiska Havet: Kroatien, 
Montenegro, Bosnien-Hercegovina. Hania och Bengt 
Engstedt om charterresan som också blev en pilgrimsfärd.

Månadsmöte. Nymos-profilen Carl Töllborg spelar och 
sjunger såväl egna som andras visor.

Öppet hus - Gruvorna i Nyköping. Om den gamla gruv- 
näringen har Nyköpings Hembygdsförening mycket att 
berätta.

Månadsmöte - Traditionsenligt Luciafirande med jul-
lunch. Anmälan per lista eller tel. 070-399 62 04.

29/11

6/12

13/12
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10/1

17/1

24/1

31/1

7/2

Öppet hus - NK-villans historia. Ett stycke intressant 
lokalhistoria presenteras av representant för NK-villans 
vänförening.

Studiebesök. på kulturarvshuset STADSVAKTEN med 
guidning av ordf. Eva Andersson.

Öppet hus - “Burma ur turistögon”.  Ola (Televinken) 
Lundberg tar oss med på nya reseäventyr. 

Månadsmöte. SPF-kören KLANGEN bjuder på musika-
lisk underhållning.

Öppet hus. CULTURUM har funnits i 30 år. Olle Hall-
berg berättar om hur det kom till.

Öppet hus - Vi firar Ulf Peder Olrog. Göran Hedin står 
för de glada minnena av denne folkkäre kompositör, 
artist mm.  

Studiebesök - Vi får bekanta oss med nya  
SÖRMLANDS MUSEUM under sakkunnig ledning.

Månadsmöte - ÅRSMÖTE.  
Efter förhandlingarna bjuds på kaffe och semla.

14/2

21/2

  Eventuella ändringar i programmet 
annonseras i SN under “Föreningsnytt”  

på tisdagar aktuell vecka samt på vår hemsida 
www.skpf.se/nykopingavd256

2019
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