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           Cafélördag

Lördag 14 januari kl. 14
Julgransplundring
          
Lördag 21 januari kl. 14
JUBILEUMSCAFÉ
Tema ”Affärsverksamhet”

Lördag 4 februari kl. 14
Ingvar Björcks Östansjöfilm 4, repris

Lördag 11 februari kl. 
14
JUBILEUMSCAFÉ
Tema 
”Föreningsverksamhet”

Lördag 18 februari kl. 
14
Barnfilm – Östansjö Filmsällskap

Lördag 25 februari kl. 
14
”Bitar och skrönor” med 
Vibygubben Ingvar Björck, filmen 
om Levi Karlsson ”den blyge”

Lördag 4 mars kl. 14
Musikquiz med Lasse Luthman 

Lördag 11 mars kl. 14
JUBILEUMSCAFÉ 

Tema ”Skofabriker/ 
Industrier”

Lördag 18 mars kl. 14
JUBILEUMSCAFÉ
Tema 
”Samhällsutveckling”

Lördag 25 mars kl. 14
JUBILEUMSCAFÉ 
Tema 
”Frikyrkoverksamhet

Lördag 1 april kl. 14 
JUBILEUMSCAFÉ, tema 
”Järnvägs-/trafikverksamh
et”

Lördag 8 april kl. 14-16
Kulturcafé med Vårsalong

         Teater 

Lördag 28 januari kl. 18
Stormen av Shakespeare      
med Länsteatern/Hallsbergs Teater-
förening
Köp biljetter på ICA Allé eller via 
www.tickster.com 



Övriga 
aktivitet

    
  
Fredag 17 mars kl. 19-
23
St. Patrick´s day
“Bageri Hayes project” med
Christy O´Leary
Inträde

För medlemskap i FH Vännerna 
kontakta Kicki Johansson                 
0582-520 46 eller
kicki.johansson@eklunden.
nu 

70-tals disco senare i vår

Fler aktiviteter kan tillkomma    
 se Folkets Hus 
anslagstavla. 

Stickcafé
Måndagar kl. 14-16 fram t.o.m. maj
(ej annandag Påsk) 
Alla med eller utan stickning är 
välkomna!

Dagverksamhet/Cafémö
te
Onsdagar klockan 13.30-16.00
11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 
19/4, 3/5, 17/5 och 31/5
Verksamheten är främst för äldre 
men alla är välkomna!

Torsdagar kl. 10-12, 12/1, 9/2, 9/3, 
20/4 och 1/6

Yogakurser
Tisdagar kl. 17.00 alt 18.45 med 
start den 7/2, 10 gånger t.o.m. Påsk 
Anmälan till Karin Fjällstjärna
Tel. 073-802 93 97

Motionsdans

Söndagar kl. 18.15 med start den 
15/1
8 gånger. Anmälan plats. 80 kr per 
tillfälle. 

               
                Östansjö Folkets 
Hus                            

Östansjö 110 
år
Under 2017 blir vårt samhälle 110 år. År 
1907 byggdes Östansjö järnvägsstation och
samhället växte fram  kring denna, numera 
rivna, station.



Vi kommer under 2017 att blicka tillbaka 
och se vad som hänt inom olika områden 
under de gångna 110 åren. Under våren 
bjuder vi in till tematräffar för att ge 
återblickar och dela med oss av minnen 
som vi fått i arv. Vi vill dokumentera 
tidsperioden med era ev. minnen, 
fotografier, filmer och kuriosa. Ni som är 
”lite nyare” Östansjöbor är välkomna för 
att få en historisk bild av Östansjö.

Datum för tematräffarna hittar ni under 
rubriken KulturCafé på andra sidan.

Under jubileumsåret uppmärksammas även
att Östansjö skola fyller 60 år och att 
Östansjö S-förening bildades för drygt 90 
år sedan.

Jubileumsdag planeras till lördagen den 19 
augusti i och runt Östansjö Folkets Hus 
m.fl. platser. Det blir visning av 
utställning/film från vårens tematräffar, 
föreningsaktiviteter, uppträdanden mm. 
Dagen avslutas med Jubileumsfest med 
dans. Boka dagen!

Välkomna in i vårt 
Jubileumsår!

Planeringsgruppen Östansjö 110 år
Sören Johansson


