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bli medlem!
Du är mycket välkommen som medlem i KUF! 
Det är roligt om vi är många som hjälps åt på 
våra aktiviteter. Var gärna med gör en insats, 
liten eller stor. Du bestämmer själv hur mycket 
du vill jobba. Det kan vara något mycket enkelt, 
till exempel sitta i insläppet en timme vid ett 
evenemang. 

Medlemskapet kostar 50 kr per år för enskild 
och 100 kr för hel familj.

Så här blir du medlem
Alt 1
Swisha till 123 131 05 23. 
Ange namn och e-postadress.

Alt 2
Sätt in medlemsavgiften på Bg 5236-6671 
(OBS! Nytt konto, ersätter tidigare plusgiro)
Ange namn och e-postadress.
För familj skriv allas namn.
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Hör gärna av dig till oss!
Har du idéer på aktiviteter eller vill ha 
mer information? Hör gärna av dig till oss.

Lena Forsman, ordförande
lena@knutbykultur.se, 0174-403 11
Bo Forssell, kassör
bosse@knutbykultur.se

www.knutbykultur.se
OBS! Fler aktiviteter kan tillkomma, så håll utkik 
på vår webbsida där det löpande läggs ut mer 
information om datum, program, tider och  annat. 

Mer information får du också 
genom att gilla vår sida 
på Facebook.

Samhällsinformation

Se naturfotografen och författaren Leif Gustafssons 
bilder i Knutbygården den 24 augusti.



mars
STICKKAFÉ
Ons 13 kl 18.30 Knutbygården

MUSIKPUB MED 
VATTENBANDET
Lör 23 
kl 20.00-24.00 
Knutbygården
Pubkväll med 
Vattenbandet 
från Västerås 
på scen. En kväll 
med drag och musik du minns. 

april
STICKKAFÉ
Ons 3 kl 18.30 Knutbygården

STICKKAFÉ
Ons 24 kl 18.30 Knutbygården

MAJ
BOKBYTARDAG 
Lör 4  kl 11.00-14.00 ICA-Knuten 
Ta med en bok eller två och 
byt till dig nya läsäventyr.

GÖKOTTA
Lör 11 kl 08.00 
Samling på parkeringen vid Knutby kyrka. 
Utfl ykt med lite fågelskådning. Ta med fi ka. 

STICKKAFÉ
Ons 15 kl 18.30 Knutbygården

SPELMANSSTÄMMA
Sön 19 kl 12.00-16.00 Gammelgården 
Spelmansstämman bjuder bland 
annat på folkmusikbandet GRÅÅ. 
Buskspel, öppen scen och servering. 
Medarr: Knutby-Faringe-Bladåkers 
Hembygdsförening och Uppsala kommun.

AUGUSTI
GJUTA I BETONG
Lör 17 Gränsta 
Lär dig gjuta i betong. Krukor, trädgårdsfi gurer eller 
vad du vill. Mer info kommer på knutbykultur.se
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FOTOUTSTÄLLNING
Lör 24 kl 11.00-17.00 Knutbygården 
Naturfotografen och författaren Leif Gustafsson, Knutby, 
visar sina bilder. Ett arrangemang i Väg 282 – en kul tur. 

STICKKAFÉ
Ons 28 kl 18.30 Knutbygården

SEPTEMBER
FÖRFATTARKVÄLL MED KJELL ERIKSSON
Tis 10 kl 19.00 Kaffestugan 
Gammelgården
I sin nya roman Den skrattande hazarden
(utkommer i juni-19) återvänder karak tären 
Ann Lindell. Hon har slutat som kriminal-
polis och bosatt sig i en by nära Gimo men 
dras in i ett dramatiskt skeende. Medarr: 
Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening.

BOKBYTARDAG 
Lör 7  kl 11.00-14.00 ICA-Knuten 
Ta med en bok eller två och byt till dig nya läsäventyr.

STICKKAFÉ
Ons 18 kl 18.30 Knutbygården

HÖSTMARKNAD
Lör 21 kl 12.00-15.00 Gammelgården
Försäljning av gammalt och nytt, odlat och gjort.
Medarr: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening 

OKTOBER 
STICKKAFÉ
Ons 9 kl 18.30 Knutbygården

LJUSTILLVERKNING
Lör 26 kl 11.00-16.00 Knutbygården

STICKKAFÉ
Ons 30 kl 18.30 Knutbygården

NOVEMBER
STICKKAFÉ
Ons 20 kl 18.30 Knutbygården

DECEMBER
JULMARKNAD
Lör 7 kl 11.00-15.00 Knutbygården

STICKKAFÉ
Ons 11 kl 18.30 Knutbygården

med drag och musik du minns. 

januari
TEXTILFIXARDAG
Lör 26 kl 10.00-18.00 Knutbygården
Laga kläder, sticka, virka eller sy. Ta med pågående eller nya 
textila projekt och det du behöver som symaskin, tyg, garn. 
Medtag matsäck. Kaff e och te fi nns. 
Mer info: irre@knutbykultur.se

BLING-KURS
Lör 26 kl 15.00-19.00  Knutbygården
Under textilfi xardagen anordnas en BLING-kurs med pärlor, 
paljetter, ledbelysning och broderigarn som kan gnistra, lysa 
och blinka. Du kan blinga kläder (ta med eget plagg), göra 
smycken, nyckelringar eller annat. Kursledare: Kajsa Sjölén, 
assistent: Iréne Nygren. Kostnad: 300:- medlem, 400:- 
icke medlem. Bli medlem, se info längre fram i foldern. 
Anmälan: irre@knutbykultur.se senast 20 januari. 

STICKKAFÉ
Ons 30 kl 18.30 Knutbygården
Ta med handarbete, träff a likasinnade och ta en fi ka.
(Alla stickkaféer är samarrangemang med Studieförbundet 
Vuxenskolan)

februari
SOFIA KARLSSON & THE 
LOVELY GUITAR ORCHESTRA 
Fre 15 kl 19.00 Knutbygården
Sångerskan och musikern Sofi a 
Karlsson lockar många att lyssna 
på folkmusik men rör sig fritt 
över olika genrer. Här tillsam-
mans med gitarristerna Mattias 
Pérez och Daniel Ek. 
Mer info: knutbykultur.se. 
Inträde 150:-/person, fi kabuff é 
ingår. Förbeställ biljetter fr o m 
1 feb: boka@knutbykultur.se 
Medarr: Uppsala kommun och 
Musik i Uppland. 

STICKKAFÉ
Ons 20 kl 18.30 Knutbygården

ÅRSMÖTE
Sön 24 kl 16.00 Knutbygården
Årsmötesförhandlingar och fi ka.

Utfl ykt med lite fågelskådning. Ta med fi ka. 

(utkommer i juni-19) återvänder karak tären 

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening.


