
 

 

 

                                                          i Folkets Hus våren 2018 
 
        

       Lördags Café 
        Alltid med fika och samvaro 
                 Kl. 14.00 – 16.00 

 
❖Lördag 13 januari kl. 14 
Julgransplundring för små och stora 
 
❖Lördag 20 januari kl. 14 
Anne-Marie Lenander presenterar 
nya Vibyboken 

 
❖Lördag 3 februari kl. 14 
Musikquiz med Lasse Luthman  
 
❖Lördag 10 februari kl. 14 
”Alla hjärtans dag – vi tjuvstartar” 

 
❖Lördag 17 februari kl. 14 
Film från jubileumsdagen             
Östansjö 110 år 


❖Lördag 24 februari kl. 14 
Barnfilm - Sportlovsmatiné för barn 
och föräldrar 

   
❖Lördag 3 mars kl. 14 
Östansjö lokala utvecklingsgrupp 
Var med och ge synpunkter och 
förslag på utvecklingen i Östansjö 
 
❖Lördag 10 mars kl. 14 
Östansjöfilm nr 5 i repris 

 
❖Lördag 17 mars kl. 14 
Vi firar St. Patrick`s day 
 
❖Lördag 24 mars kl. 14 
Årsstämma Östansjö Folket Hus 
förening. Alla är välkomna 

 












❖Lördag 7 april kl. 14 
Vårsalong 
 
❖Lördag 14 april kl. 14 
Kerstin Lindh Furås berättar om 
sina böcker med tankar och bilder 
 
❖Lördag 21 april kl. 10 -  
Städdag i Östansjö 
 
 

         Teater  
 



❖Lördag 27 januari kl. 18 
Riksteatern/Hallsbergs Teater-
förening ”Arne – ett frihetsbegär” 
med Josef Säterhagen. 
Inträde 160  kr, med scenpass 120 kr. 
Köp biljetter på ICA Allé eller via 
www.tickster.com  
 
Folkets Hus Vänner 30 kr rabatt vid 
anmälan till 
kicki.johansson@eklunden.nu  
 
Efter föreställningen serveras en lätt 
supé under samtal med 
skådespelaren. 
 
 
 Fler aktiviteter/info kan tillkomma     
  se Folkets Hus anslagstavla. 

http://www.tickster.com/
mailto:kicki.johansson@eklunden.nu


Övriga 
aktiviteter  

Folkets Hus Vänner 
Östansjö Film-
sällskap 
För medlemskap i FH Vänner och 
Östansjö Filmsällskap 100 kr/år 
kontakta Kicki Johansson                 
0582-520 46 eller 0763202438 
kicki.johansson@eklunden.nu 
 
 
 
 

  
     
     
 


❖Stickcafé  
Måndagar kl. 14 - 16 fram t.o.m. maj 
(ej annandag Påsk)  
Alla med eller utan stickning är 
välkomna! 
 
❖Dagverksamhet/Cafémöte 
Onsdagar klockan 13.30-16.00 
Januari - Juli 
Verksamheten är främst för äldre 
men alla är välkomna! 
 
❖Bibelstudium med Viby 
församling 
Torsdagar kl. 10.00 - 11.15 
18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 17/5 och 14/6 
  
❖Yogakurser  
Tisdagar kl. 17.00 alt 18.45 med start 
den 6/2, 10 gånger t.o.m. Påsk  
Anmälan till Karin Fjällstjärna 
Tel. 073-802 93 97 
 
 
   
   
  
   
  
  

              
 

     
 
     
 
 































❖Fredag 9 februari kl. 19-23  
Pub kväll med karaoke.  
FHVmedlem/anmälan/inträde 


❖Lördag 17 mars kl. 19-23 
St. Patrick´s day 
“Bageri Hayes Project” med 
Christy O´Leary 
FHV medlem/anmälan/inträde  
 
❖Filmkvällar  kl 19.00 
 
Östansjö filmsällskap visar film. 
26 januari ”Dallas Buyers Club 
16 februari ”Det stora blå” 
9 mars " The commitments" 
13 april ”Morrhår och ärtor” 
FHV Medlem (kan betalas på plats) 
 
Alltid aktuell info på Folkets Hus 
anslagstavla och www.ostansjo.net 

 
 
                         

- ett hus för alla!     

mailto:kicki.johansson@eklunden.nu

