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Kulturkapellet Sörfjärden är en mötesplats för enskilda och
föreningar, för kulturell och social verksamhet, som skall präglas
av demokratiska värderingar och respekt för alla människors lika
värde.
Kapellet ägs av föreningen Kulturkapellet Sörfjärden, som
också bedriver verksamhet i kapellet. Om du vill stödja
Kulturkapellet och stöder föreningens syfte är du välkommen att
bli medlem, genom att betala minst en andel à 500 kronor
(konto- och swishnummer här nedanför)!
Behöver ni utrymme för att träffa släkt och vänner, för boende,
för ett föreningsmöte eller något annat – hyr lokaler i
Kulturkapellet! (Lägre pris för medlemmar)
Kontakta oss:
Om föreningen och verksamheten:
ordförande Helena Arbman, tel. 070-2598059, helena.arbman@gmail.com
Om uthyrning och medlemskap:
kassör David Berjlund tel. 073 9872079, david.berjlund@comhem.se
Vill du ge en gåva till Kulturkapellet? Swisha till nummer
1232906311, eller sätt in på bankgiro 463-4168 (Kulturkapellet
Sörfjärden). Kom ihåg att ange vad betalningen gäller!

Sommaren 2020

VI SES VID KAPELLET!

Onsdag 15 juli 19.00

Sommarens program i Kulturkapellet ser lite annorlunda ut än
vanligt. För att minimera risken för smittspridning har vi programkvällarna utomhus, med begränsat antal deltagare (kom i god tid!)
och utan servering (vill du ha fika - ta med!).
Vid dåligt väder kan aktiviteter ställas in (info på www.sorfjarden.se
och på Sörfjärdensidan på Facebook), men annars:
Vi ses vid kapellet!

En kväll när vi bygger bihotell och lär oss lite mer om
varför de behövs! Vi tillverkar också supersnygga och
smarta sugrör! Johan Lindell (www.naturpedagogen.se)
och Ylva Berjlund leder. I första hand för barn och unga,
från 6 år och uppåt. Begränsat antal deltagare - anmälan
senast 14 juli, till ylvaberjlund@gmail.com.

Varje onsdag i juli, 15.00 – 17.00

Fotoutställning

Utställningen ”Sörfjärdens historia och kulturminnen” visas
(begränsat antal besökare i lokalen), på plats finns representanter
för föreningen. Välkommen!

Onsdag 1 juli 19.00

Musikquiz
Anders Spännargård och Markus Berjlund bjuder på musik och
varierade frågor kring sköna teman som sommar, Hälsingland,
fotboll, Astrid Lindgren m m. Och kanske något mer oskönt ...
En kväll när alla är vinnare och någon/några t o m blir
Sörfjärdsmästare!

Onsdag 8 juli 19.00

Scavenger Hunt
Roliga utmaningar i lekfull lagtävling där både kroppen och knoppen
behövs! Från 12 år och uppåt. Boel och Anders Callermo med flera
håller i trådarna!

Torsdag 9 juli 19.00

Årsmöte för Kulturkapellet Sörfjärden
Alla medlemmar välkomnas till årsmöte för föreningen
Kulturkapellet Sörfjärden!

Bihotell & supersnygga sugrör

Onsdag 22 juli 19.00

Öppen scen
För dig som vill sjunga, läsa en dikt, berätta en historia …
eller lyssna på andra som gör det!
Samarrangemang med Skrivare i Hälsingland.

Onsdag 29 juli 18.00

Kulturstigen

Kvällsvandring med Bertil Sundin som guide. I anslutning
till turen visas fotoutställningen "Sörfjärdens historia och
kulturminnen".

Söndag 2 augusti 11.00

Gudstjänst
med Nordanstigskustens församling (Svenska kyrkan).
Sofia Aspling och Karin Olofsson medverkar.
Det blir inga entréavgifter vid sommarens aktiviteter – men
kapellet behöver ditt stöd och vi blir glada om du ger en
gåva! Swish (1232906311), bankgiro 463-4168 eller
kontant på plats.
Respektera möbleringen och instruktioner från de
ansvariga för aktiviteterna!

Medarrangör: Studieförbundet Bilda

