Evenemang 2018
Julmarknad den 25/11 (publicerat 2018-11-26)
Årets julmarknad blev en mycket uppskattad tillställning, där en ständig ström av besökare
kunde fynda julklappar bland alla fantastiska hantverksprodukter. Serveringen erbjöd såväl
kaffe och lussebulle som julgröt och skinkmacka och tomten kom med godis till barnen. Kort
och gott - julmys på högsta nivå!
Konsert den 13 november (publicerat 2018-11-14)
Vilken fantastisk musikupplevelse vi fick när Rickard Söderberg, Kerstin Avemo och Johan
Reis gästade oss den 13 november! Inför ett fullsatt Folkets Hus (publikrekord!) bjöd trion på
klassiska opera- och musikalpärlor, varvade med trevligt, humoristiskt ”mellansnack”. Att det
dessutom var trions turnépremiär vi fick uppleva, gav extra krydda till föreställningen.

Världens Barninsamling 6/10 (2018-10-30)
Hargshamns Folkets Hus vill rikta ett stort, varmt TACK till alla som bidrog till att vår dag med
insamling till Världens Barn blev ett så fantastiskt, givande evenemang! Vi som var där fick
med oss en upplevelse av hur många som kan ge så mycket av sin kreativitet och att det gör
skillnad när vi gör något tillsammans. Det ekonomiska resultat blev otroliga 24 000 kr, över
hälften av totalt 46 000 kr från hela Östhammars kommun!
Pub-kväll den 20/10 (2018-10-30)
Pub-och musikkvällen blev riktigt lyckad med många besökare! ”You and me” spelade och
sjöng, det var full rulle i baren och stämningen var hög. Glädjande var att förutom alla
Hargshamnsbor, kom även en del ”utsocknes”.
Modevisning (2018-10-22)
Favorit i repris och samma succé som förra gången! Modevisningen den 9 oktober samlade
drygt 70 intresserade deltagare som fick se fräscha höstnyheter från Rosies klädbod och
Ebbas skor. Och lotteriet, med finfina priser, var lika uppskattat som vanligt.
”Säg Algots det räcker” (2018-09-19)
Den 17 september gästspelade Cecilia Kyllinges ensemble med föreställningen ”Säg Algots,
det räcker”, en nostalgishow från 50- och 60-talen.
Det var en mycket underhållande föreställning där publiken i en nästan fullsatt A-sal, fick
lyssna till många kända ”örhängen” och även möta både Elvis och Sara Leander.

Vattenfalls informationsmöte (2018-09-14)
Den 11 september inbjöd Vattenfall tillsammans med Hargs Hamn AB till ett
informationsmöte om Vattenfalls verksamhet i hamnen. Efter den inledande informationen,
fick deltagarna i publiken (ca 80 personer) möjlighet att ställa frågor och diskutera med både
Vattenfalls och hamnens representanter.
Efter mötet var alla eniga om att detta bör bli en årligt återkommande träff.

Höstmarknad (publicerat 2018-09-14)
Höstmarknaden den 8 september var välbesökt, inte minst tack vare det härliga vädret, som
gjorde att många utställare kunde vistas ute i trädgården. Alla var nöjda med dagen, såväl
utställare och besökare som Folkets husföreningen.
Cirkus Cirkör (publicerat 2018-09-14)
”Klura ut” med Cirkus Cirkör den 15 augusti blev en stor succé! Efter framträdande av
ensemblen, bjöds barnen på mellanmål och fick därefter prova på cirkus ute i trädgården.

Konsert med Balkanorkester (publicerat 2018-09-14)
Konserten den 29 juni med balkanorkestern Kizelo Mlieko lockade stor publik, som fick
lyssna till härligt, livlig musik. Och som vanligt, fick Karin upp en stor del av publiken att
dansa till musiken!
Barnteater i juni (publicerat2018-09-14)
Barnteatern ”Borgmästaren” blev en succé med fullsatt A-sal. Barn, föräldrar, mor-och
farföräldrar bjöds på en härlig föreställning där publiken (barnen) fick möjlighet att

Fredagsmys 16/3 med Spinning Jennies (publicerat 2018-03-21)
I fredags, den 16 mars, hade vi vårt Fredagsmys igen och det blev en succé denna gång!
Fantastisk musik, mycket folk och bra stämning. Liisa Ristikartano från styrelsen lämnar
följande rapport från fredagen:
”Det är dagar som den som gör att man vill fortsätta att jobba i föreningen! Det var så roligt
dagen igenom! Musiken var livsbejakande och fartfyllt. Musikerna festade loss och trivdes
uppenbarligen på scenen. Det var nog omöjligt att inte gripas med av den känslan!
Ingen plats för dans fanns dock. Det var fullt i salen!
Vet inte helt säkert hur många vi var, men det var riktigt fullt. Även läktaren fylldes.
Det var extra roligt att se hur många hjälpte till efteråt: att plocka undan bord och stolar mm.
Om vi var 10 som jobbade under dagen, var det nog det dubbla som hjälpte till efteråt.
Tack till alla er! ”

Q-Cuts lördag 24/2 (publicerat 2018-03-06)
Redan lördagen därpå, alltså 24/2 var det dags för en pub/danskväll igen.
Då kom populära Q-Cuts på besök. Dom brukar alltid dra mycket folk men denna gång blev
lite av en besvikelse. Antalet besökare var väldigt få men de som var där hade ändå en
mycket trevlig kväll med god mat, dryck och bra musik.

Konsert med Cecilia Kyllinge (publicerat 2018-03-06)
Lördag 17 februari hade vi besök av Cecilia Kyllinge med musikanter. Liisa Ristikartano från
styrelsen sammanfattar kvällen så här:
”Cecilia Kyllinge och kompani bjöd på en bejublad konsert med tänkvärda tankar under
mellansnacket. De dryga 50 talet gäster fick verkligen valuta för inträdet! Stämningen var på
topp från början till slut. Inte minst på grund av att vi hade dukat för sittande bord. Man kunde
köpa ett glas vin/öl/fika mm redan före föreställning och bänka sig bekvämt ned och bara
njuta. Det dansades glatt till extranumret som avslutning för en fantastisk kväll!
Fredagsmys 26/1 publicerat 2018-02-02
Fredagen 26/1 var det årets första Fredagsmys. Föreningens ordförande Karin Åhström var
på plats och lämnar följande rapport:
Med samlade insatser före och under kvällen blev det en mycket välordnad tillställning. Det
serverades pajer med sallad och det kom 7 stycken som lät sig väl smaka innan
föreställningen. Från scen sjöng Olvis sköna låter på ett helt suveränt sätt till förinspelad
musik. Ljudnivån var mycket behaglig. Vi höll på till klockan 21.30.
Alla närvarande var nöjda med kvällen, det dansades och dracks ett och annat. Baren
sköttes av Karin, köket av Arto, Eva och Susanna. Skönt att det inte slutar så sent….
Men som vanligt fanns det plats för betydligt fler, det hoppas vi på nästa gång.
Tusen tack till alla som hjälpte till och även till våra besökare!

