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Mars
Program och evenemang
Onsdag 1 mars kl. 15:00
Biografföreningen Sober
”Barnmorskan” – finsk film.
Obs – visas endast kl. 15.00.
Biljettpris: 40 kr för bio.
Lunch 11:00-13:00 á 60 kr, betalas direkt i restaurangen.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Plats: ABBA-salen, Messingen
Onsdag 1 mars kl.13:30
Kom och prova på nycirkus!
Går du i klass 1-5? Var med och prova på akrobatik, jonglering,
trapets, balans, koordination med mera helt gratis! Ingen anmälan
behövs.
Arrangör: Upplands Väsby Kulturskola
Plats: Messingens multihall
Söndag 5 mars kl. 15:00
Biografföreningen Sober
Vi ska visa en nyskapad operafilm som heter ”I annan himmel”.
Det är ett autentiskt och drömrealistiskt passionsdrama på 2010talet i Sverige kring Ivan och Amora som av en slump råkar träffas
på en dejtingsida. Publiken bjuds på passion, längtan, kärlek,
besvikelse, dramatik och humor samt en oväntad knorr i filmens
slutscen.
Pris 50:-/biljett
Plats ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Onsdag 8 mars kl. 19:00-20:00
Fröken Frimans krig och hennes medsystrar
Eva Kaijser, en av författarna till boken Svenska hem om Fröken
Frimans krig, håller ett föredrag på Internationella kvinnodagen
kvinnornas kooperation i Svenska hem.
Arrangör: Biblioteket
Plats: ABBA-salen på biblioteket, Messingen

Onsdag 8 mars kl. 13:00 och kl. 15:00
Biografföreningen Sober
”Hello, my name is Doris”. En smart, kvick och känslofylld komedi
om kärlek på äldre dagar. När Doris Miller, spelad av Sally Field,
möter företagets nya, hippa art director är det kärlek vid första
ögonkastet. Åtminstone från Sallys sida och det enda hon nu måste
göra är att övertyga honom att de är ämnade för varandra.
Biljettpris: 40 kr för bio.
Lunch 11:00-13:00 á 60 kr, betalas direkt i restaurangen.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Onsdag 15 mars kl.19:00
Musikskolan LIVE
Så här låter Musikskolan just nu! Elever spelar låtar de gillar i en
avslappnad atmosfär. Kom in och njut av fin musik och fika. Fri
entré
Arrangör: Upplands Väsby Musikskola
Plats: Messingen, entréplan
Onsdag 15 mars kl. 19:00-20:15
Det börjar med Fairtrade
Vad är viktigt för dig när du handlar? Johan Thidell, f.d. ordförande
i Fairtrade Sverige, föreläser och svarar på frågor om fairtrade.
Arrangör: Upplands Väsby kommun
Plats: ABBA-salen på biblioteket, Messingen
Onsdag 15 mars kl. 13:00 och kl. 15:00
Biografföreningen Sober
”Den allvarsamma leken”. Ett svenskt drama om passion och
kärlek. Filmen bygger på Hjalmar Bergmans klassiker och är
regisserad av Pernilla August. Med Sverrir Gudnason, Michael
Nyqvist och Karin Franz Körjof i huvudrollerna.
Journalisten Arvid Stjärnblom och konstnärsdottern Lydia Stille
träffas i skärgården. De blir förälskade och inleder en romans men
på grund av sociala omständigheter glider de ifrån varandra och de
gifter sig på var sitt håll. Tio år senare träffas de igen vilket leder till
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en passionerad affär. Priset för detta kräver ett större offer än de
kan ana.
Endast för medlemmar
Biljettpris: 40 kr för bio.
Lunch 11:00-13:00 á 60 kr, betalas direkt i restaurangen.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Plats: ABBA-salen, Messingen

Onsdag 22 mars kl. 16:00-17:00
Afternoon tea
Eftermiddagar i klassisk stil! Alexander Chamberlain berättar om
klassiska författares verk och deras uppväxt, levnadsvillkor och
inspirationskällor. Den 22 mars handlar det om Winston Churchill.
Arrangör: ABF Norra Stockholms län, biblioteket
Plats: Skönlitterära rummet på biblioteket, Messingen

Tisdag 21 mars kl. 15:00-16:00
Internationella poesidagen
Ta chansen att läsa upp din poesi på Internationella poesidagen!
Dagen bjuder på ”Öppen scen”, poesiutställning och tonsatta dikter
framförda av bibliotekarie Mikael Borrman.
Arrangör: Biblioteket
Plats: Biblioteket, Messingen

Söndag 26 mars kl.14:00
Jazzkonsert – Sånggruppen AVEC
Sånggruppen med de underbara rösterna. De sjunger på scenen och
bland publiken. De har förtrollat oss med sitt program i höstas. Nu
kommer fortsättningen – på publikens begäran! Du kommer att
vara nöjd och belåten, den kan vi garantera.
Kostnad: konsert 100 kr. I samband med jazzkonserten kan man
äten en lunchbuffé som serveras mellan kl. 13.00 och 14.00,
kostnad 100 kr.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Plats: Scandic Hotell, Infra City på Bredden, i Ballroom.

Onsdag 22 mars kl. 13:00 och kl. 15:00
Biografföreningen Sober
”Dottern”. Efter femton år återvänder Christian hem för hans far
ska gifta sig. Väl hemma återförenas han också med sin gamle vän
Oliver och dennes familj. Denna återförening blir inte bara ett kärt
möte utan drar också fram flera gamla familjehemligheter i ljuset.
Filmen är löst baserad på en scenuppsättning av Henrik Ibsens
Vildanden. En australiensisk film med Sam Neill i en av rollerna.
Biljettpris: 40 kr för bio.
Lunch 11:00-13:00 á 60 kr, betalas direkt i restaurangen.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Plats: ABBA-salen, Messingen
Onsdag 22 mars kl.17.30
Grattis du har en tonåring
En föreläsningskväll för dig som är tonårsförälder. I år gästas
kvällen av bl.a. ungdomsmottagning, fältare,
preventionssamordnare, polis och Johnny Lindqvist en av Sveriges
främsta experter när det gäller unga och internet!
Arrangör: Vi som arbetar förebyggande i Upplands Väsby kommun
Plats: Scenhuset, Messingen

Onsdag 29 mars kl. 19:00-20:00
Fogelström talar till oss i vår tid
Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet, berättar om Per
Anders Fogelströms livsvandring, författarskap,
samhällsengagemang och Fogelströmåret 2017.
Arrangör: ABF Norra Stockholms län, biblioteket
Plats: ABBA-salen på biblioteket, Messingen
Onsdag 29 mars kl. 13:00 och kl. 15:00
Biografföreningen Sober
”Läkaren på landet”. Filmen bjuder på en härlig atmosfär från den
franska landsbygden och befolkas av många sköna karaktärer. Det
är en feel-good film, men innehåller också med svärta. I över trettio
år har Dr. Jean-Pierre Werner praktiserat. Han är omtyckt av alla
och han kan och vet allt om alla och deras krämpor. Och mycket
annat också! Så blir han själv sjuk och att behöva få råd och hjälp av
en annan läkare och dessutom en kvinna! Vad kan och vet hon!
Biljettpris: 40 kr för bio.
Lunch 11:00-13:00 á 60 kr, betalas direkt i restaurangen.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Plats: ABBA-salen, Messingen
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Torsdag 30 mars kl. 19:00
Cykelfrämjandets årsmöte
Cykelfrämjandet håller årsmöte. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Besök av rikspolitiker som berättar om kommande planer för att
främja cyklismen.
Arrangör: Cykelfrämjandet Stockholm Norrort
Plats: ABF, Optimusvägen 12
28 februari – 2 mars
Vikingagården Gunnes gård
Vikingagården Gunnes gård håller sportlovsöppet. Alla hus är
öppna och det är eld i eldstaden. Kom och grilla medhavd matsäck
eller bara titta in i de rekonstruerade husen på gården.
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270
Varje fredag kl. 21-23
Fri fredagsfotboll för ungdomar från 16 år
Fotbollsfredag är en social verksamhet för alla som vill komma ner
och spela lite boll, träffa vänner och lära känna nya!
Vi är där för att ha kul och röra på oss istället för att bara sitta
hemma på vinterkvällarna! Kom ner och ha kul!
Arrangör: Bollstanäs SK herrfotboll
Plats: Smedgärdshallen
Träningsschema Team Pannben 2017 (start v 2)
Måndagar
07.00-07.45 Explosiv träning (Vilundahallen)
18.00-19.00 Löpträning (Samling Scandic Hotell, Hotellvägen 1)
Tisdagar
07.00-07.45 Core (Vilundahallen a + b hall)
18.00-19.00 "Tyngre träning" (Träning med gymredskap i
Messingens gym)
Onsdagar
07.00-07.45 Cirkelträning (Vilundahallen)
16.15.17.00 Hinderbaneträning (Vilundahallen)
Torsdagar
07.00-07.45 Core (Vilundahallen)
18.00-19.00 Träning med gymredskap (Messingen gym)
Fredagar
06.10-07.00 Cirkelträning (Vilundahallen)
18.00-19.00 Total Wipeout (Vilundahallen)

Lördagar
09.00-10.00 Lördagsfys med Coach Jan-Philip (Vilundahallen)
Söndagar
09.00-10.00 "styrkefys" (Vilundahallen)
Gratis för alla ungdomar -18år och +65 år. Därmellan
100kr/tillfälle eller 399kr/m.
Mer info: www.teampannben.se
Arrangör: Team Pannben

Wäsby Konsthall
18 februari-12 mars
Annette Ahrenberg - måleri, installationer
Carola Edlund - skulptur, måleri
18 mars - 9 april
Gunilla Sköld Feiler - måleri, installationer
Linda Lasson - broderi
Öppet: Onsdag-torsdag 12-17, fredag-söndag 12-16
Plats: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B
Fri entré. Tlf: 08-59094850. www.vasbykonsthall.com
Arrangör: Väsby Konsthalls Vänner

Bibliotekets återkommande program
Finland 100 år
2017 firas 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Detta
kommer vi uppmärksamma på iblioteket och under våren kan du se
finsk film och lyssna på en föreläsning om Kalevalasmycken.
Suomi 100 vuotta
2017 juhlistamme koko vuoden Suomen itsenäisyyden 100vuotispäivää. Kevätkaudella voit katsoa suomalaisia elokuvia ja
kuunnella esitelmää Kalevala Korusta.
Finska filmkvällar
1 mars – Barnmorskan
5 april – 21 sätt att förstöra ett äktenskap
Ålder: från 15 år
Språk: finska med svensk text
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Samarr: Finskt förvaltningsområde, biografföreningen Sober och
biblioteket.
Onsdag kl. 19.00-21.00
Plats: ABBA.
Suomalaiset elokuvaillat
1. maaliskuuta – Kätilö
5. huhtikuuta – 21 tapaa pilata avioliitto
Ikäraja: 15 v.
Kieli: Suomi, tekstitys ruotsiksi.
Järj: Suomen kielen hallintoalue, Sober ja kirjasto.
Keskiviikkona klo 19.00-21.00.
Paikka: ABBA.

För dig som är ny i Sverige
Är du ny i Sverige och vill träffa en svensktalande person? Är du
etablerad i Sverige och vill träffa nyanlända och kanske få en ny
kompis?
Genom ”Kompis nyanländ” kan ni träffas över en timmes fika.
Biblioteket förmedlar kontakten. Ni bestämmer dag och tid och
träffas i biblioteket. Efter en träff är det upp till er om ni vill
fortsätta träffas eller om du vill matchas ihop med en ny person.
Kom till biblioteket för att anmäla dig eller fyll i en blankett på
bibliotekets webbsida: bibliotek.upplandsvasby.se
Har du frågor? Kontakta Taina Lavikainen, bibliotekarie, tel: 073868 28 40, taina.lavikainen@upplandsvasby.se eller Marie Pederby,
diakon i Svenska kyrkan, tel: 08-555 168 24,
marie.pederby@svenskakyrkan.se
Läsecirkel på lätt svenska
För dig som är 16-19 år
Vill du bli bättre på svenska? Kom och läs en lättläst bok
tillsammans med bibliotekarien Taina. Vi talar och skriver om
boken. Vi träffas varje vecka.
Onsdagar kl. 15:00-16:00.
Start: 11 januari, sista träff 31 maj.
Arr: Biblioteket
Lokal: Aktivitetsrummet, 8 platser.
Föranmälan till 0738-68 28 40 eller
taina.lavikainen@upplandsvasby.se.

Läsecirkel på lätt svenska
För dig som är vuxen
Vi läser och diskuterar boken Mina drömmars stad av Per Anders
Fogelström. Han skriver om de fattiga arbetarna i Stockholm under
1800-talet. Huvudpersonen Henning kommer till Stockholm för att
söka arbete. I staden blir livet enklare än på landet, tror han.
Arr. Biblioteket.
Varannan måndag kl. 18.00-19.00.
Start: 30 januari, sista träff 27 mars.
Lokal: Grupprummet, 7 platser.
Nivå: SFI D, svenska som andraspråk.
Föranmälan till 0738-68 28 40 eller
taina.lavikainen@upplandsvasby.se.
Integrationskurs
För ensamkommande barn
Samhällskunskap och människors rättigheter
Arr. Yaran kulturförening.
Onsdagar kl. 15.00-17.00
Start: 18 januari, sista träff 31 maj.
Språk: Svenska. Vid behov kurdiska, persiska, dari, tadzjikiska.
Lokal: Grupprummet. 7 platser.
Föranmälan till 0704-03 99 53 eller ali_khosrawi@hotmail.com.
Afternoon tea
Tre eftermiddagar i klassisk stil! Alexander Chamberlain berättar om
klassiska författares verk och deras uppväxt, levnadsvillkor och
inspirationskällor.
22 mars – Winston Churchill
12 april – Rudyard Kipling
Vi bjuder på te och kakor!
Samarr: ABF norra Stockholms län och biblioteket.
Onsdagar kl. 16:00-17:00
Lokal: Skönlitterära rummet.
Bokcirkel
Tycker du om att diskutera dina läsupplevelser med andra? Gå med
i en av bibliotekets bokcirklar! Vi har en bokcirkel på kvällstid och
en på dagtid. Vi läser främst romaner och ses ungefär var sjätte
vecka. Kontakta Maria Nygård för mer information:
maria.nygard@upplandsvasby.se eller tel. 0738-682864.
Begränsat antal platser.
Arr: Biblioteket.
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Talbokscirkel
Bokcirkel för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi pratar om
våra erfarenheter som talboksläsare och utbyter boktips över en
kopp kaffe. Kontakta Tomas Boij för mer information:
tomas.boij@upplandsvasby.se eller 0739-10 47 31.
Arr: Biblioteket.

Finska söndagar
Temasöndagar för finskspråkiga familjer. Sagostund, pyssel och
fika.
19 mars kl. 13 – Den fula ankungen.
9 april kl. 13.00 ö Tre små grisar.
Lokal: Barnavdelningen

Advokatjour
Advokatsamfundet erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning
som ett första steg mot en lösning på ditt problem.
Arr: Advokatsamfundet.
Varannan onsdag kl. 17:45-19:00. Följande datum: 1/3, 15/3, 29/3,
12/4, 26/4, 10/5, 24/5 och 7/6.
Kösystem från kl. 17:00. Begränsat antal platser.

Sagostund 2-5 år
Tisdagar kl. 10:00
7 februari – 28 mars (ej 28 februari – se sportlovet för mer info).
Lokal: Myshörnan på barnavdelningen.
Föranmälan för grupper 08-590 973 67 eller
barnbiblioteket@upplandsvasby.se.

Bibliotekets program för barn och unga
Lördag 25 mars kl.11:00-15:00
Leksaksbytardag
Vi firar Earth Hour! Kom och lek med Retoy och Jebbah Art Box!
Ta med egna leksaker och byt mot roligare! Förvandla trasiga
leksaker till nya med återbruksmaterial.
Arrangör: Upplands Väsby kommun
Plats: Scenrummet och biblioteket, Messingen
Fredag 31 mars kl.10:00
Knattebio
Filmvisning för barn 3-5 år. (Barngrupper måste föranmäla sig.)
Arrangör: Biblioteket
Plats: Myshörnan i biblioteket, Messingen

Bibliotekets återkommande program för barn och
unga
Suomalaiset sunnuntait
Teemapäivä suomenkielisille perheille. Satutunti, askartelua ja
kahviketki.
19. malliskuuta kl. 13 – Ruma ankanpoikanen.
9. huhtikuuta kl. 13 – Kolme pientä porsasta.
Paikka: Kirjaston lastenosasto.

After school - 10–13 år
Varje måndagseftermiddag händer det något kul på biblioteket för
dig som är mellan 10 och 13 år, t ex nagelkonst med kemikaliefria
nagellack, pokemontema och Harry Potter tema. Det är gratis att
vara med. Kolla in bibliotekets hemsida eller fråga på biblioteket om
du vill veta vad som händer på måndagarna. Drop in.
Start: måndag 23 januari.
Måndagar kl. 16:00-18:00
Lokal: Aktivitetsrummet.
Bokklubb
Tycker du om att prata om böcker du har läst? Gå med i
bibliotekets bokklubb! Vi träffas ungefär 1 gång i månaden och
pratar böcker, ger boktips och fikar!
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till
emelie.kellnberger@upplandsvasby.se ett sms till 0739-10 43 62
eller kom förbi biblioteket.
Från 11 år: tisdagar kl. 16:00. Första träffen tisdagen 24 januari.
Från 11 år: torsdagar kl. 16:00. Första träffen torsdagen 19 januari.
Teen Reading Group For teens 13 and older
Enjoy reading? Love discussions? Then why not join the Teen
Reading Group at Upplands Väsby Library! We´ll be reading
brilliant and current books from all types of teenage and young
adult writers. We meet one evening a month to get to know each
other, drink tea and engage in great book discussions. Cassie
Gonzales from The English Bookshop will be leading the reading
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group. Sign up to Emelie: emelie.kellnberger@upplandsvasby.se or
0739-10 43 62. The books are available to take out from the library.

Sportlov på biblioteket 27/2-3/3

Skrivarklubb Från 11 år
Tycker du om att skriva? Gå med i bibliotekets skrivarklubb. Vi
träffas en gång i månaden vid fyra tillfällen och gör roliga
skrivövningar, pratar om skrivand eoch bollar idéer till att skriva en
bok. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till
barnbiblioteket@upplandsvasby.se, eller kom förbi biblioteket.
Torsdagar 16.00.

Måndag 27 februari kl. 10.00-ca11.00

TV-spel Från 9 år

Tisdag 28 februari kl. 09.30-11.00
Sagostund och pyssel med havstema 2-5 år
Lokal: Barnavdelningen

Trött på att spela tv-spel ensam? Kom till biblioteket och lira med
andra spelsugna ungdomar. Ledare: Martin Hedlund.
Tisdagar jämna veckor kl. 16:00-18:00. Drop in.
Lokal: Aktivitetsrummet/ABBA.

Aquaria på besök Från 6 år
Vad betyder havet för dig? Varför behövs alla djur? Under ytan
lever många konstiga djur. Nu besöker några av dem dig. Kom och
lär dig om havets dammsugare och andra djur. 40 platser. Vid
många besökare sker ytterligare en visningen ca kl. 11.30.
Lokal: Ragnvald

Onsdag 1 mars kl. 10.00-12.00
Rörelser under havsytan Från 7 år
Havet rör på sig hela tiden. Vi berättar mer om havet och alla får
experimentera med vatten, värme och vågor.
Med forskare från Meteorologiska Institutionen, Stockholms
Universitet (MISU).
Lokal: Ragnvald
Torsdag 2 mars kl. 13.00-15.00
Workshop – Gör ditt eget underhavsdjur Från 7 år
Föranmälan 15 platser.
Lokal: Aktivitetsrummet

INFORMATION OM FOLDERN
I detta blad finns information om program och evenemang
som arrangeras av kommunens förenings- och organisationsliv.
Bladet ges ut en gång per månad, förutom under sommaren då
ett gemensamt Programblad för juni, juli och augusti kommer
ut.
Information från föreningar och organisationer om program
och evenemang till kommande Programblad mailas till

Fredag 3 mars kl. 13.00
Filmvisning Från 7 år
Lokal: ABBA
Föranmälan från måndag 20 februari på
barnbiblioteket@upplandsvasby.se, 08-590 973 90 eller på
barnavdelningen. Alla aktiviteter är i första hand för hemmavarande
barn. Större grupper är välkomna i mån av plats men måste alltid
föranmäla sig.

erik.hjelmfors@upplandsvasby.se.
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