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Berättarnätet Öst  

brev nr 6, 2022/23 
december/januari 
 
 

 
 
Kom till årets sista berättarkväll och berättarstund och lyssna på årets första 
julberättelser! Hoppas vi ses vid julfikat! 
 
För de flesta av våra evenemang väntar vi ännu på tider från våra samverkande 
partner inför 2023. Världsberättardagen däremot genomför vi på Stadsmuseet 
25 mars 14.00 – 17.00, information kommer. 
 
Notera och kom till föreningens årsmöte 26 februari! Bli medlem i föreningen 
eller ge bort ett medlemskap i julklapp! 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

BERÄTTARKVÄLL OCH JULFIKA 
 

 
Arbetsgruppen för Berättarkvällarna hälsar dig varmt välkommen till årets sista 
berättarkväll. Ta del av allt från skrönor till näsan sanna historier! 
 
Samma kväll bjuder föreningen alla medlemmar på julfika redan 17.30.  
 
Du som är medlem och vill berätta, anmäl dig på plats, så sätter kvällens värdar 
upp dig på berättarlistan. Berättelsen får vara max 10 minuter.  
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    TORSDAG 8 DECEMBER 
  
 Julfika 17.30 
 

 Berättarkväll  
     18.30 – 20.15 

    
    Programledare/tidtagare  
    Johan Theodorsson/Pelle Olsson 

 

Plats:      ABF-huset, Sveavägen 41 
Lokal:     Hjärtat, bottenvåningen 
Tillgänglighet: 
               Se ABFs hemsida  
                 https://abfstockholm.se/om-oss/ 
T:            Rådmansgatan 
Fika:       Till alla som kommer, ingen kostnad 
Inträde: Fritt 
  

Information Berättarnätet Öst: 076-212 67 89 
Berättarnätet Öst i samarbete med ABF Stockholm 
 
 

BERÄTTARSTUND  
för alla som definierar sig som kvinnor 
 
Var med och skapa en muntlig berättarstund som är så stämningsfull att 
berättelserna bara kommer! Vi berättar för varandra utan publik, både 
fantiserade och upplevda historier. Och vi ger varandra respons. 
 
Om du inte är medlem i Berättarnätet Öst eller inte har berättat tidigare, kom 
och känn efter! Nya och erfarna berättare berikar varandra! Första gången är 
gratis, sedan betalar du 50 kr varje gång. Medlemmar deltar utan kostnad. 
  

 
MÅNDAG 12 DECEMBER 

 
18.00 – 20.00 

 

Anmäl dig senast 11 december 
till Karin Hultenheim och Ingela Ryhede:  
info@berattarnat-ost.se 

 
 

Plats:      Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6 
Lokal:     Bergmansalen 
Tillgänglighet:  
                En trappa från gården utan hiss 
T:            Gamla stan 
Tilltugg: Vi bjuder på lättare sådant 
Inträde: Se ovan 

https://abfstockholm.se/om-oss/
mailto:info@berattarnat-ost.se
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SVENSK MÄSTARE 

 

Efter flera års tävlingsuppehåll har Sverige åter en mästae! Åttonde oktober vann 
Karin Lundengård från Norrköping det nationella BerättarSlammet på Stockholms 
stadsmuseum. 
 

 
Läs rapporten från tävlingen på vår hemsida!  
https://berattarnat-ost.se/sm-i-berattarslam-2022-
avgjort/ 

 
Och lyssna på de tävlandes berättelser på 
YouTube-kanalen genom nedanstående länk!  
 
Tävlingen arrangerades av Berättarnätet Öst i 
samarbete med Stockholms stadsmuseum- 
/Stockholms stad med stöd av Kulturrådet. 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVOLDk2oc4IbIf3YgnUIhynXcbAO_wRDb  

 
 

ÅRETS FÖRSTA JULBERÄTTELSE 
 
För tredje året spelar vi in julberättelser och publicerar på våra medier. 
 

 
Första advent berättade Pelle Olsson om 
Lastluckan i Kirkjubour. 
 
Det kommer fler berättelser i advent. Så håll 
utkik på hemsidan, Facebook och YouTube!  
 

https://berattarnat-ost.se/4-12-forsta-julfilmen-2022/  

 
 

LUCKA 4 
 
Mäster Olofsgårdens julkalender pågår till julafton. En lucka öppnas varje kväll! 
 

4 december framträdde Irène Karlbom Häll i 
lucka 4. Hon representerade Berättarnätet Öst 
genom att berätta och läsa dikter tillsammans 
med kören Gränslösa röster.  
 

Se inslaget på Mäster Olofsgårdens Facebook!  
 

https://sv-se.facebook.com/materolofsgarden.se/  
 

https://berattarnat-ost.se/sm-i-berattarslam-2022-avgjort/
https://berattarnat-ost.se/sm-i-berattarslam-2022-avgjort/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVOLDk2oc4IbIf3YgnUIhynXcbAO_wRDb
https://berattarnat-ost.se/4-12-forsta-julfilmen-2022/
https://sv-se.facebook.com/materolofsgarden.se/
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FÖRENINGEN 
 

Välkommen till BNÖs årsmöte 
 

söndag 26 februari 2023, 15.00-17.30! 
 

Vi träffas i Mäster Olofsgårdens lokal 
Vardagsrummet (före detta Tryckeriet) 
Svartmangatan 6, Gamla Stan,  
 

gatuplanet innanför stora porten till höger.   
 

Vi bjuder på fika och frukt, ingen föranmälan! 
 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på föreningens hemsida från 12 
februari. Ladda ner dem eller skriva ut dem, och ta med till mötet. 
12 februari ska också motioner vara inne, sänd dem till info@berattarnat-ost.se  
 
 
BLI MEDLEM I BNÖ ELLER GE BORT ETT MEDLEMSKAP I JULKLAPP! 
Om du löser medlemskap i december blir du medlem hela 2023. 
https://berattarnat-ost.se/bli-medlem/  

  
Gör så här när du har kommit överens  
med någon att ge ett medlemskap till:  
 
Sätt in 225 kr på föreningens plusgiro  
11 08 32-3. Skriv ditt namn och meddela  
vem det är ”Julklapp till”. 
 
Sänd ett mejl till medlem@berattarnat-ost.se  
Skriv ”Julklapp till” och den blivande medlemmens 
namn, postadress, e-post och gärna mobilnummer*   
samt ditt namn. Sänd mejlet med kopia till den 

    blivande medlemmen. 
 

*  Personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen.  

 
MEDDELA DIN NYA MEJLADRESS 
Kom ihåg att informera oss när du byter info@berattarnat-ost.se 
 
OM DU INTE VILL HA VÅRA BREV 
Meddela oss genom ovanstående infoadress. Ange namn och mejl.  
 
NYHETSBREVEN 
kommer varannan månad, nästa i februari. 
 

 
 
Gilla oss på Facebook! 
 
 

mailto:info@berattarnat-ost.se
https://berattarnat-ost.se/bli-medlem/
mailto:medlem@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
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SÄND NYHETSBREVET TILL NÅGON ANNAN 

 
Medlemmar i föreningen och andra intresserade får nyhetsbreven via mejl.  
Vill du också ha dem, sänd ditt namn till info@berattarnat-ost.se 

 
 
Hälsningar i advent 
Karin Hultenheim  
Ordförande 
__________________________________________________________________ 
 
Hemsida:   www.berattarnat-ost.se  

Facebook:  facebook.com/berattarnatost 
YouTube:   https://www.youtube.com/channel/UCsebwDvM3B7Sf-q-xDedLvg 

__________________________________________________________________ 
 

mailto:info@berattarnat-ost.se
http://www.berattarnat-ost.se/
http://facebook.com/berattarnatost
https://www.youtube.com/channel/UCsebwDvM3B7Sf-q-xDedLvg

