Program och evenemang 2017
Kultur & Fritid

Juni, juli och augusti
Program och evenemang
Torsdag 1 juni kl. 19:00
Stipendium konsert
Elever och lärare stänger kapitlet för terminen med flera konserter
och evenemang som avslutas med utdelning av stipendium.
Arrangör: Upplands Väsby Kulturskola
Plats: Fresta Kyrka
Lördag 3 juni kl. 11:00-15.00
Smedbydagen
Välkommen till Smedbydagen med aktiviteter för hela familjen.
Loppmarknad, visningar på Gunnes gård, frisbeegolftävling,
caféservering, ponnyridning och frågesport.
Vi bjuder på glass och hamburgare.
Arrangör: BRF Travgatan, Smedby fritidsgård och Upplands Väsby
kommun.
Plats: Gräsplanen vid Gunnes gård.
Lördag 3 juni kl. 13:00
Kulturskolans Dag
Massor av musik och aktiviteter! Orkester, band, körer, solister och
lärare medverkar på flera scener. Elevföreningen Kompet säljer fika.
Musikparaden från Väsby Centrum till Messingen sker cirka 12:40.
Arrangör: Upplands Väsby Kulturskola
Plats: Messingen
Tisdag 6 juni kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Kragsta-Uthamra, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med
frukt eller fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 6 juni kl. 13.30

Pilgrimsvandring
Vandring med skapelsetema utmed leden Birgittavandringen.
Ta gärna med fika och sittunderlag. Beräkna 2 timmar.

Arrangör: Fresta församling
Plats: Fresta församlingsgård
Torsdag den 8 juni kl. 20.30
Fågelsång i försommarkvällen
Nattsångartur i vårt närområde. Vi hoppas kunna höra bl a
näktergal m fl. kanske även kornknarr och nattskärra.
Ta med kvällsfika. Samåkning i bil.
Arrangör: Naturskyddsföreningen
Plats: Samling: G:a Hammarby apotek. kl 20.30.
Söndag 11 juni kl. 10:00
Cykeltur
Cykeltur på Järvafältet, ca 25 km. Tag med matsäck.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Norrvikens brandstation
Tisdagar 13 juni – 16 augusti kl.13:00–15.00
Sommarkafé
Här kan du dricka kaffe, läsa Kyrkans Tidning, sitta i trädgården
och umgås.
Arrangör: Fresta församling
Plats: Klockarstugan intill Fresta församlingsgård
Tisdag 13 juni kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Sollentuna golfbana, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med
frukt eller fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Onsdag 14 juni kl.19:00
Sigtuna Messingssextett
Musik i sommarkväll. Svensk sommarmusik av bl a
Wilhelm Peterson-Berger
Arrangör: Fresta församling
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Arrangör: Fresta församling
Plats: Fresta kyrka

Plats: Fresta kyrka
Fredag 16 juni – torsdag 22 juni
Halvdagsverksamhet för barn
Barn från 4 år är välkomna att pyssla, leka, baka, sjunga m.m.
Du kan komma en eller flera dagar och välja de halvdagar som
passar för dig.
Sommarkyrkan har öppet förmiddag och eftermiddag med stängt
för lunch.
Fredag 16 juni – torsdag 22 juni (tors 22:a endast förmiddag)
kl. 09.00-12.00 och 13.00–16.00
lördag-söndag stängt
Kostnad inklusive mellanmål: 20:-/halvdag.
Ingen föranmälan behövs.
Arrangör: Fresta församling
Plats: Bollstanäs församlingshem
Lördag 17 juni kl. 10:00 – 16:00
Retreat
Under dag erbjuds du möjlighet att ta ett steg tillbaka och varva ner.
På retreat erbjuds även möjlighet till enskilt samtal.
Föranmälan senast tre arbetasdagar före till Thomas Riddervik på
tel. 08 – 555 168 13
alternativt till e-post: thomas.riddervik@svenskakyrkan.se
Lunch: 20 kr
Arrangör: Svenska kyrkan, Hammarby församling
Plats: Möjligheternas Hus, Ryttargatan 278 i Smedbyhof
Tisdag 20 juni kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Rosersbergs slott, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med
frukt eller fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Fredag 23 juni kl.10:00
Midsommarfirande
Vid 10-tiden börjar vi gemensamt klä stången. Klockan 11.00
kommer Väsby folkdansgille för att dansa och leka tillsammans med
oss. Kaffeservering med hembakat. Kl. 12.00 avslutar vi med en
stilla sommarandakt, ledd av kyrkoherde Håkan Simonsson, i Fresta
kyrka.

Tisdag 27 juni kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Gällsta, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller
fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Onsdag 28 juni kl.19:00
Jorden runt på en sommarkväll
En musikalisk resa till alla kontinenter!
Patrik Ahlberg flöjt, Staffan Sjögren gitarr.
Arrangör: Fresta församling
Plats: Fresta kyrka
Tisdag 4 juli kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Överby väderkvarn, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med
frukt eller fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 11 juli kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Runsa fornborg, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med
frukt eller fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Söndag 16 juli kl. 10:00
Cykeltur
Cykeltur till Wenngarn, ca 45 km. Tag med matsäck.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Väsby station, Pressbyrån
Tisdag 18 juli kl. 19:00
Konsert i Eds kyrka
Sommarkvällsmusik i Eds kyrka med Richard Låss, baryton, Fredrik
Wadman, kontrabas, Erik Wadman, piano/orgel framför bl.a.
Mozarts konsertaria ”Per questa bella mano”.
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Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Eds kyrka
Entré: Fri entré
Tisdag 18 juli kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Tallmilan, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller
fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 25 juli kl. 19:00
Cykeltur
Mountainbikecykling på grus- och skogsvägar till Ängsjö, ca 25 km.
Tag med hjälm, extra slang, vatten och ev. någon energi t ex banan.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 25 juli kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur till Ängsjö, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller
fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 1 augusti kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller fika till
rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Onsdag 2 augusti kl.19:00
Klingande Friskvård
Duo Francett. Det som utmärker ensemblen är de ovanliga
instrumentkombinationerna, solospel på kontrabas och de egna
flerstämmiga arrangemangen för en ”trio på två”.
Arrangör: Fresta församling
Plats: Fresta kyrka

Tisdag 8 augusti kl. 19:00
Cykeltur
Cykeltur ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller fika till
rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 8 augusti kl.9:00–13:00
Öppna förskolan i Eds klockargård (vid Edsjön)
Fika och sångstund (kl.10). Möjlighet finns att värma mat på platta
och i micro.
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Entré: Fri entré
Tisdag 8 augusti kl.15:00
Massage, workshop Eds klockargård (vid Edsjön)
Margaretha Hallman leder en workshop i en enkel massage som
utförs påklädd och sittande.
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Entré: Fri entré
Onsdag 9 augusti kl.19:00
Från jazzens pärlor till Jussis höjder
Mikael och Daniel Stenbaek
Bröderna Mikael och Daniel Stenbaek bjuder på en musikaliskt
gränsöverskridande resa.
Arrangör: Fresta församling
Plats: Fresta kyrka
Onsdag 9 augusti kl.10:00-13:00
Himmel & pannkaka vid Eds klockargård (vid Edsjön)
Öppen verksamhet för dig med barn upp till kring 5 år. Vi börjar
med sångstund och fortsätter med pannkakslunch
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor] Wioletta Abramczyk, Anders Alling
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Kostnad: pannkakslunch till självkostnadspris
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Onsdag 9 augusti kl.15:00
Motionsgympa vid Eds klockargård (vid Edsjön)
Ann-Marie Almström (Eds kvinnliga gymnastikklubb) leder
motionsgympa i Klockargårdens trädgård.
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Kostnad: Ingen avgift
Onsdag 9 augusti kl.18:30
Mindfulness i Eds klockargård (vid Edsjön)
Maja Öberg leder en öppen prova på träff i Mindfulness
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Kostnad: Ingen avgift
Torsdag 10 augusti kl.09.00-13.00
Öppna förskolan i Eds klockargård (vid Edsjön)
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Entré: Fri entré
Torsdag 10 augusti kl.15:00
Sjung dig till hälsa – Allsång i Eds klockargård (vid
Edsjön)
Daniel Lundin, kantor i Eds församling, leder allsång där vi får
sjunga flera populära sånger tillsammans
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Entré: Fri entré
Torsdag 10 augusti kl.15:00
Sjung dig till hälsa – Allsång i Eds klockargård (vid
Edsjön)
Daniel Lundin, kantor i Eds församling, leder allsång där vi får
sjunga flera populära sånger tillsammans
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1

Entré: Fri entré
Tisdag 15 augusti kl. 10:00
Cykeltur
Cykeltur till Antuna, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller
fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 15 augusti kl.15:00
Scen för poesi - i Eds klockargård (vid Edsjön)
Du som vill framför egen och andras poesi till ackompanjemang av
Ann-Marie Almström. Ann-Marie framför även musik mellan
poesin. Föranmälan (för sammanställning av program och möjlighet
till repetition) sker till Ann-Marie Almström senast den 31 augusti
på tfn 070-553 84 80.
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Entré: Fri entré
Onsdag 16 augusti kl.19:00
Stor musik i litet format
Duo Lindberg rör sig smidigt mellan genrerna. Musik av bland
andra Bach, Händel och Mozart varvas med kända jazzlåtar,
folkmusik och eget material.
Arrangör: Fresta församling
Plats: Fresta kyrka
Onsdag 16 augusti kl.9:00 – 15:00
Pilgrimsvandring från Fresta kyrka, via Hammarby
kyrka, till Eds kyrka
Föranmäl dig gärna till ledare Helka Sistättö-Elertson på tel. 08555 168 32 senast 15 augusti. Samling vid Birgittalunden vid Fresta
kyrka kl. 9:00. Medtag matsäck till lunch. Tänk på att ta med något
att dricka och ta på dig bekväma skor.
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Kostnad: Ingen avgift

Kontaktperson: Erik Hjelmfors
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 973 68
erik.hjelmfors@upplandsvasby.se

Program och evenemang 2017
Kultur & Fritid

Onsdag 16 augusti kl. 15:00-15:30
Orgelmeditation i Eds kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Eds kyrka
Entré: Fri entré
Onsdag 16 / torsdag 17 augusti kl.18:30
Yoga i klockargårdens trädgård (vid Edsjön)
Victoria Ekesund leder ett Yogapass, både för dig som är nybörjare
och mer erfaren.
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Kostnad: Ingen avgift
Torsdag 16 augusti kl. 15:00
Meditativt måleri
Föranmälan till Catharina Janse Van Rensburg, senast torsdag 10
augusti på e-post chatarinajvr@gmail.com
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling [Eds församlings kroppoch själveckor]
Plats: Klockargården vid Eds kyrka, Eds kyrkväg 1
Kostnad: Ingen avgift
Tisdag 22 augusti kl. 10:00
Cykeltur
Cykeltur ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller fika till
rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket
Tisdag 29 augusti kl. 10:00
Cykeltur
Cykeltur till Sollentuna golfbana, ca 2 mil i lugn takt. Tag gärna med
frukt eller fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Samling vid Gamla apoteket

Onsdagar juni - aug kl. 12.00
Lunchmusik i Vilunda kyrka
Konsert, fri entré
7/6 • Opalenkören
14/6 • Vokalgruppen Aora
21/6 • Trio con Brio
28/6 • Sommarkonsert med Trio Arabesque
5/7 • Jana Jarkovska, flöjt, Bohumir Stehlik, piano
12/7 • ”Klassiska pärlor” med Karin Lundin, sopran, Mathias
Kjellgren, piano
19/7 • Barockarior
26/7 • Sång- och gitarrduon Johan & Gabriel
2/8 • Piano- och celloduo
9/8 • ”Mellan folkton och rymdmusik” med Per Boysen, Chapman
stick
16/8 • program ej satt
23/8 • program ej satt
30/8 • program ej satt
För info se www.svenskakyrkan.se/hammarby
Arrangör: Svenska kyrkan, Hammarby församling
Plats: Vilunda kyrka
Träningsschema Team Pannben 2017
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
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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
Pågår från 10 maj till 8 juni
Barnens vårsalong
Öppna förskolans årliga vårsalong. Kom och se barnens alster.
Arrangör: Öppna förskolan och biblioteket
Plats: Messingen, biblioteket
Vecka 32 och Vecka 33, tisdag, onsdag, torsdag kl. 14:00 – 17:00
Hälsocafé i Eds klockargård (vid Edsjön) bildar basen i Eds
församlings sommarsatsning på kropp- och själveckor vid Eds
kyrka och klockargård under vecka 32 och vecka 33. Se exakt
program i lokaltidning och på församlingens hemsida,
www.edsforsamling.se
Arrangör: Svenska kyrkan, Eds församling
Plats: Eds Klockargård
Play together For kids 1-3 years
On Wednesdays we are starting a kids activity to play and have fun
while learning basic skills as running, climbing, rolling, crawling and
other motor skills. We use music, games, balls etc go give our kids a
fun way environment to learn. Dress comfortably, have socks or
indoor shoes. Together with other families in Upplands Väsby we
wish to share this experience – different backgrounds make it more
exciting! Welcome to have fun with us!
Age group: 1-3 years (have to be able to walk)
Days: Wednesdays 29 March – 31 May
Time: 10.00-10.45
Place: Vilundahallen (Husarv. 29), close to Väsby Center.
Cost: free!
Questions: patrikjohansen@hotmail.com
Registration: http://goo.gl/forms/wWgedRauruPwatku1 eller
maila Patrik.

Måndagar kl.15:45 – 20:00
Sommarmackan i Vilunda församlingshem
Efter eftermiddagsbönen i Vilunda kyrka kl 15.00 serveras varje
torsdag sommarmacka i Vilunda församlingshem. Välkommen till
vår gemenskap! Vecka 25 till vecka 34, dvs 22 juni – 24 augusti.
Arrangör: Svenska kyrkan, Hammarby församling
Plats: Vilunda församlingshem, Kyrkvägen 9, invid Väsby centrum
Walkingtur i de gröna kilarna
Följ med på en kostnadsfri walkingtur i nordöstra Stockholms
gröna kilar! Turerna innehåller meditation, shang ming-rörelser, lätt
funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att
samtala. Anmälan på sms till Eva från FHS (070 – 755 54 36).
Datum och tid
Mötesplats
Söndag 4 juni, 13.00 Kairobadets parkering (Upplands Väsby)
Torsdag 15 juni, 18.00 Rösjöbadets parkering (Sollentuna)
Torsdag 29 juni, 18.00 Suseboparken (Upplands Väsby)
Torsdag 13 juli, 18.00 Törnskogen, mötesplats Vittraskolan
(Upplands Väsby)
Torsdag 27 juli, 18.00 Veda Naturstig (Vallentuna)
Torsdag 10 augusti, 18.00 Rosersbergs slottspark (Sigtuna)
Torsdag 24 augusti, 18.00 Hälsans stig, mötesplats Edsvik
(Sollentuna)
Arrangör: Future Health Sweden (FHS) i samarbete med
grönkilssamverkan.
För mer info: https://www.facebook.com/futurehealthsweden

Gunnes gård
Från juni är gården öppen tisdag till söndag kl. 10 – 16
En deg står alltid färdig att bakas till ett bröd och gräddas
över elden för en tjuga! De flesta dagar finns det något
hantverk att prova på, hantverket är kopplat till helgens tema
och kostar en slant.
Till gården är det frivillig entré.
Adress: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård, ABF Norra
Stockholms Län
Torsdag 1 juni till söndag 18 juni, kl. 11:00 – 15:00
Underhåll av gårdens hus
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Grishuset ska byggas om och i grophuset finns massor att göra.
Kom och hjälp till!
Lördag 3 juni kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Tro och gravskick”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gudatro och
gravskick som tema. Vilka gudar trodde man på under vikingatiden
och vilka spår av dem finns kvar idag? Gratis för alla!
Lördag 10 juni kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Hus och rekonstruktion”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med Hus och
rekonstruktion som tema. Vilka hus finns på gården och varför ser
de ut som de gör? Gratis för alla!
Lördag 17 juni kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Runor och runstenar”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens egna
runstenar som utgångspunkt. Varför reste man dessa stenar och vad
kan de berätta för oss om människorna på vikingatiden? Gratis för
alla!
Tisdag 20 juni till söndag 2 juli, kl.11:00 – 15:00
Växtfärgning
Under två veckor färgar vi garn och tyg med färgämnen hämtade
från naturen. Växter ska samlas in, garnet ska betas och färgas. Du
kan vara med några dagar i följd och delta i alla moment eller bara
komma en liten stund och titta på. Vi säljer ofärgat ullgarn som du
kan färga och garn som redan är färgat.
Fredag 23 juni kl. kl.11:00 – 16:00
Midsommarfirande
På midsommarafton firar vi traditionell midsommar tillsammans
med Väsby Folkdansgille. Gillet håller i den traditionella delen med
stångsmyckning, stångresning och dans. Försäljning av korv,
sockervadd med mera. Inne på gårdstunet har vi en liten marknad
med försäljning av bland annat smycken.
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län, Väsby folkdansgille.
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Allmän visning med tema ”Gårdens djur”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens djur
som tema. Vilka djur finns på gården och hur såg de ut på
vikingatiden? Gratis för alla!
Lördag 1 juli kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Kulturlandskapet runt
gården”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens
närområde som tema. Vilka fornlämningar finns där och vad kan de
berätta för oss? Gratis för alla!
Tisdag 4 juli till söndag 9 juli, kl.11:00 – 15:00
Smide
Vår smedja är nyrenoverad och nu längtar vi att få stå en hel vecka
och jobba. Du kan vara med och vara bälgdräng eller på annat sätt
hjälpa smeden!
Lördag 8 juli kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Tro och gravskick”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gudatro och
gravskick som tema. Vilka gudar trodde man på under vikingatiden
och vilka spår av dem finns kvar idag? Gratis för alla!
Tisdag 11 juli till söndag 16 juli, kl.11:00 – 15:00
Forntida mat
Vi lagar till och provsmakar olika maträtter eller bröd utifrån fynd
som kan berätta vad man åt för 1000 år sedan.
Lördag 15 juli kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Hus och rekonstruktion”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med Hus och
rekonstruktion som tema. Vilka hus finns på gården och varför ser
de ut som de gör? Gratis för alla!
Tisdag 18 juli till söndag 23 juli, kl.11:00 – 15:00
Skinnsömnad
Vi arbetar i materialet skinn. Vad kan man sy och skapa av det?
Kanske en pung att förvara saker i.

Lördag 24 juni kl. 13:00
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Lördag 22 juli kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Runor och runstenar”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens egna
runstenar som utgångspunkt. Varför reste man dessa stenar och vad
kan de berätta för oss om människorna på vikingatiden? Gratis för
alla!
Tisdag 25 juli till söndag 30 juli, kl.11:00 – 15:00
Lekar och spel
Det finns brädspel som fortfarande är lika roligt att spela, dessutom
finns lekar att öva sin smidighet och skicklighet på!
Lördag 29 juli kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Gårdens djur”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens djur
som tema. Vilka djur finns på gården och hur såg de ut på
vikingatiden? Gratis för alla!
Tisdag 1 augusti till söndag 6 augusti, kl.11:00 – 15:00
Smide
Vår smedja är nyrenoverad och nu längtar vi att få stå en hel vecka
och jobba. Du kan vara med och vara bälgdräng eller på annat sätt
hjälpa smeden!
Lördag 5 augusti kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Kulturlandskapet runt
gården”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens
närområde som tema. Vilka fornlämningar finns där och vad kan de
berätta för oss? Gratis för alla!
Tisdag 8 augusti till söndag 13 augusti, kl.11:00 – 15:00
Fiskskinn och sömnad
Vi bereder några fiskskinn och kan sedan sy en skinnpung eller ett
armband – eller något helt annat!
Lördag 12 augusti kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Tro och gravskick”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gudatro och
gravskick som tema. Vilka gudar trodde man på under vikingatiden
och vilka spår av dem finns kvar idag? Gratis för alla!

Tisdag 15 augusti till söndag 20 augusti, kl.11:00 – 15:00
Lekar och spel
Det finns brädspel som fortfarande är lika roligt att spela, dessutom
finns lekar att öva sin smidighet och skicklighet på!
Lördag 19 augusti kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Hus och rekonstruktion”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med Hus och
rekonstruktion som tema. Vilka hus finns på gården och varför ser
de ut som de gör? Gratis för alla!
Tisdag 22 augusti till torsdag 31 augusti, kl.11:00 – 15:00 (ej öppet
måndag 28 augusti)
Hus och gård
Sista veckan under vår sommarperiod ägnar vi oss åt att förbereda
gården infor hösten.
Lördag 26 augusti kl. 13:00
Allmän visning med tema ”Runor och runstenar”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens egna
runstenar som utgångspunkt. Varför reste man dessa stenar och vad
kan de berätta för oss om människorna på vikingatiden? Gratis för
alla!

Väsby Konsthall
29 maj – 10 juni
Elevsalong
Som vanligt avslutar Elevsalongen vårens utställningar. I år visas
grundskolornas jurybedömda alster – en nyhet och utmaning för
eleverna. En föraning om hur framtiden kan kännas för den som
satsar på en konstnärlig framtid!
Förskolorna visar upp sina projekt som vanligt.
Nationaldagsstängt 3 juni – 6 juni.
Väsby Konsthalls Vänner i samarbete med ABF
Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B
Öppet: onsdag-torsdag kl. 12-17, fredag-söndag kl. 12-16
08-59094850 www.vasbykonsthall.com Fri entré
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Biblioteket

Place: Group room at the library, Messingen

Pågår från 10 maj till 8 juni
Barnens vårsalong
Öppna förskolans årliga vårsalong. Kom och se barnens alster.
Arrangör: Öppna förskolan och biblioteket
Plats: Messingen, biblioteket
Sommarboken 7-12 år
Läs minst fem böcker under sommarlovet och få en bok.
Så här gör du: Läs minst fem böcker (du kan läsa en pappersbok,
ljudbok eller DAISY), skriv lite om böckerna du läst och lämna in
till biblioteket senast 20 augusti så får du en biljett till
Sommarboksfesten den 25 augusti, där du får din presentbok och
träffa författaren Dan Höjer, som är b.la. författare till
Cirkusdeckarna, Strumpmannen och många böcker med
spökhistorier.
Pågår 12 juni – 20 augusti

Måndag 7, onsdag 9, måndag 14 och onsdag 16 augusti kl 10.0011.00
Läsecirkel på lätt svenska för ungdomar 16-19 år
Glöm inte bort svenskan under sommarlovet! Vi läser tillsammans
boken ”Jag vill inte!” av Christina Wahldén. 8 platser. Föranmälan.
Arr. Biblioteket
Plats: Aktivitetsrummet i biblioteket, Messingen

Under sommarlovet sker flera gratisaktiviteter för
barn- och unga. För mer info besök kommunens
hemsida: www.upplandsvasby.se

Sommarboken 13-20 år
Läs minst tre böcker under sommarlovet och få en bok.
Så här gör du: Läs minst tre böcker (du kan läsa en pappersbok,
ljudbok eller DAISY), skriv lite om böckerna du läst och lämna in
till biblioteket senast 20 augusti så får du en biljett till ett
författarbesök med Sofia Nordin den 31 augusti. Där får du också
hämta ut din presentbok. Sofia Nordin är författare till b.la. En
sekund i taget, Äventyrsveckan och Snöstormen.
Pågår 12 juni – 20 augusti
Måndag 24/7, onsdag 26/7, måndag 31/7 och onsdag 2/8
kl. 10.00-11.00
Läsecirkel på lätt svenska för vuxna
Läs din första bok på svenska! Vi läser tillsammans ”Äta ute” av
Eva Thors Rudvall. Nivå: nybörjare. 7 platser. Föranmälan.
Arr. Biblioteket
Plats: Grupprummet i biblioteket, Messingen

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.

Monday 24, Wednesday 26, Monday 31 July and Wednesday 2
August, 10-11am

Information från föreningar och organisationer om program
och evenemang till kommande Programblad mailas till

Easy reading group for adults
Read your first book in Swedish! We read together ”Äta ute” by
Eva Thors Rudvall. Level: Beginner. 7 places.
Organizer: Upplands Väsby library

erik.hjelmfors@upplandsvasby.se.
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