
SLÅ FÖLJE EN STUND, vuxna
Tisdag 22/10 kl. 19, Biblioteket  Allan 
Linnér, känd radiopsykolog, 
nu pensionerad, berättar om möten 
och minnen från terapirum och radio.
Samarr: S:t Lukas Mälaröarna

SAGOSTUND PÅ RYSKA, från 3 år 
Lördag 26/10 kl. 13.00, Biblioteket 
Välkomna på sagostund. Efter sagostunden blir det sagopyssel. 
Добро пожаловать на программу ”Время сказок” для детей 
от 3-х лет. После программы создаем поделки.

SAGOR VID LÄGERELDEN, barn
Måndag 28/10 kl. 9.30 och 14.00
Tisdag 29/10 kl. 9.30 och 14.00, Biblioteket 
Lyssna på Faravid viking som berättar spännande sagor från 
vikingatiden. 

Workshop: BLI EN BOOK-TUBER, 10-15 år
28/10 kl. 10.00-16.00, Biblioteket
Workshop i hur du kan göra din egen boktrailer. Vi visar dig 
grunderna för att kunna spela in och redigera en video. 
Anmälan görs via mail.

Workshop: PROGRAMMERA ROBOTAR, 7-15 år
Tisdag 29/10 kl. 14.00-16.00, Biblioteket
Lär dig programmera robotar tillsammans med organisationen 
Hemkodat. Anmälan gör via mail.

BUSIGA HÄNDER, DOCKTEATERN 
TITTUT, 2,5 - 6 år
Tisdag 29/10 kl 9.30 och 13.00, Erskinesalen
Det är läggdags men ändå tid för äventyr. Barnen får medverka 
i skuggspelsscenografin. Platsbiljetter på biblioteket från 14/10.

SAGOSTUND MED TAKK, barn
Torsdag 30/10 kl. 09.30, Biblioteket 
Välkomna på sagostund med TAKK, teckenstöd. 
Sagan berättas med både bilder och teckenstöd. 

SMYCKESVERKSTAD, från 7 år
Onsdag 30/10 kl. 13.00 - 15.00
Torsdag 31/10 kl. 13.00 - 15.00
Biblioteket
Kom och skapa vackra och fantasifulla 
smycken i olika fina material 
tillsammans med Närgiz.

HISKELIGA HEMSKHETER MED FABULA 
STORYTELLING, 6-12 år
Onsdag 30/10 kl 9.30 och 13.00, Galleri Utkiken 
Fabula Storytellings berättare har grymt läskiga spökhistorier 
som får öronen att krulla sig. 
Platsbiljett från 14/10 på biblioteket.

Ekerö 
Kulturhus 

SAGOSTUND PÅ RYSKA, från 3 år 
Lördag 28/9 kl. 13.00, Biblioteket 
Välkomna på sagostund. 
Efter sagostunden blir det sagopyssel. 
Добро пожаловать на программу 
”Время сказок” для детей от 3-х лет. 
После программы создаем поделки.

OKTOBER
BREV TILL MAMMA, vuxna
Tisdag 1/10 kl. 19.00, Biblioteket 
En familjeberättelse från tidigt 1900-tal på 
Färingsö med de vedermödor, arbetsmödor 
och glädje som var då. Återberättat av 
släktingar.
Samarr: Ekerö-Munsö hembygdsförening

JURIDISK RÅDGIVNING, vuxna
Tisdag 1/10, 15/11, 29/11 kl. 17.30-18.30, Biblioteket 
Kostnadsfri juridisk rådgivning i 15 min med advokat 
Emelie Andersson. Anmälan samma dag.

SAGOSTUND, från 3 år
Fredagar 4/10 - 29/11 kl. 10.00, Biblioteket 
Följ med ut i sagans förtrollade värld och träffa 
både prinsar och prinsessor.

SAGOSTUND PÅ POLSKA, från 3 år 
Lördag 5/10 kl. 13.00, Biblioteket 
Välkommen på sagostund på polska för barn från 3 år.
Zapraszamy na chwile z ksiazka po polsku. Dla dzieci od 3 lat.

UTSTÄLLNING SKRÄCKKABINETTET 
FRANKENSTEIN & CO, från 6 år
5/10 - 13/11, Galleri Utkiken 
King-Kong, Frankenstein monster, Dracula, vampyrer, 
dansande skelett m fl.
Lördag 5/10 kl 12.00-14.30, invigning av utställningen.
Biljetter på biblioteket från 23/9.

SKELETTVERKSTAD I 
SKRÄCKKABINETTET, från 6 år
Lördag 12/10 kl 12.00 - 14.30
Måndag 28/10 kl 13.00-15.00
Torsdag 31/10 kl 9.30-11.30 & 13.00-15.00,
Galleri Utkiken
King-Kong, Dracula, vampyrer, dansande 
skelett m fl. Halloweentraditionen till ära 
så skapar vi sprattlande skelett-
marionetter. Gör din egen häftiga! 
Platsbiljetter på biblioteket från 23/9. 

BABYSALONG, 0 - 24 månader
Onsdag 9/10 kl. 10.00 och kl. 13.00, Biblioteket 
En teaterupplevelse för de allra minsta, skuggspel, musik, 
dockor och sång med Dockteatern Tittut. 
Biljett hämtas på biblioteket från 30/9.

TRÅDARNA I VÄVEN, vuxna
Onsdag 16/10 kl. 19.00, Biblioteket 
Vetenskapsjournalisten och författaren Maja Hagerman berättar 
om en spaning bland minnen och kulturarv i Sverige. 
Samarr: Ekerö-Munsö hembygdsförening, 
Fornminnessällskapet Mälaröarna

NOVEMBER
FANTASTIKENS MÅNAD, 
barn/unga
Biblioteket
Vi uppmärksammar fantastikens 
fantastiska genrer.

SKELETTVERKSTAD 
I SKRÄCKKABINETTET, från 6 år
Fredag 1/11 kl 9.30-11.30 och 13.00-15.00
Galleri Utkiken
King-Kong, Dracula, vampyrer, dansande skelett m fl. 
Halloweentraditionen till ära så skapar vi sprattlande 
skelettmarionetter. Gör din egen häftiga! 
Platsbiljetter på biblioteket från 14/10. 

GULD, vuxna
Tisdag 5/11 kl.19.00, Biblioteket
Ett föredrag om arkeologi GULD med 
Kent Andersson, docent i arkeologi.  
Han berättar framförallt om järnålderns 
guldklenoder och däribland guldgubbarna 
från Helgö. 
Samarr: Fornminnessällskapet Mälaröarna

INTERNATIONELLA SPELDAGEN, barn/unga
Lördag 9/11  kl. 11.00-15.00, Biblioteket
Vi firar Internationella Speldagen med massor av olika, 
roliga spel för hela familjen. 

JURIDISK RÅDGIVNING, vuxna
Tisdag 12/11, 26/11 kl. 17.30-18.30, Biblioteket 
Kostnadsfri juridisk rådgivning i 15 min med advokat 
Emelie Andersson. Anmälan samma dag.

KVÄLLSSAMTAL MELLAN 
GUNILLA LJUNGDAHL OCH 
ÅSA NILSONNE, vuxna
Tisdag 12/11 kl. 19.00, Biblioteket
Ett spännande samtal mellan två författare, 
tillika vänner som växt upp i olika delar 
av världen.

SAGOSTUND PÅ POLSKA, från 3 år 
Lördag 16/11 kl. 13.00, Biblioteket 
Zapraszamy na chwile z ksiazka po polsku.
Dla dzieci od 3 lat.

DEN EXTRAORDINÄRA 
BERÄTTELSEN OM 
JONAS PAULSSONS 
PLÖTSLIGA DÖD, vuxna 
Tisdag 19/11 kl. 19.00
Biblioteket
Skådespelaren Alexander 
Karim, känd från olika 
filmer och tv-serier, 
presenterar sin 
första roman.

SEPTEMBER

JURIDISK RÅDGIVNING, vuxna
Tisdagar 3/9-10/12 jämna veckor kl. 17.30-18.30
Biblioteket 
Kostnadsfri juridisk rådgivning i 15 min med advokat 
Emelie Andersson. Anmälan samma dag.

SAGOLÖRDAG, barn
Lördag 7/9 kl. 13.00, Biblioteket 
Kom och lyssna på saga på 
sagomattan och sagopyssla. 

SKRIVARKVÄLLAR, 10-16 år
Måndagar 9/9, 7/10, 28/10, 25/11 kl. 16.00-18.00
Biblioteket 
Gillar du att skriva? Då ska du vara med på våra skrivarkvällar! 
Vi ses en gång i månaden och gör skrivövningar tillsammans. 
Anmälan görs via mail.

Från bok till film: 
FILM- OCH BOKCIRKEL FÖR UNGA, 13-17 år
Måndag 16/9 kl. 16.00-16.30 (första träffen) 
14/10, 12/11, 10/12 kl. 16.00-19.00, Biblioteket
Vi läser en ungdomsbok och träffas sedan för att se filmen 
tillsammans. Vi diskuterar boken/filmen samt bearbetningen 
från bok till film. Anmälan görs via mail.

TRIO SMACK, från 4 år
Lördag 21/9 kl 13.00. Erskinesalen
Clowntrion som på allvar roar publiken. Väskor som fastnar  
iluften, röda bollar som försvinner och återuppstår, hisnande 
balongnummer, en ilsken enhjulingscyklist och en tom påse. 
Biljetter på biblioteket från 9/9..

BOKMÄRKESTÄVLING, 
0-15 år
23/9 - 10/11 
Var med i bibliotekets stora 
bokmärkestävling 2020. 
Rita en teckning som kan bli årets
bokmärke. Mer info på hemsidan.

LÄSECIRKEL MED TUGGMOTSTÅND, 9-12 år
Måndag 23/9 kl. 16.00-16.30 (fösta träffen)
21/10, 19/11, 17/12 kl. 16.00-17.00, Biblioteket
Är du en duktig läsare? Eller vill du kanske bli en duktig läsare? 
Var med och diskutera böcker med andra på samma nivå i vår 
läsecirkel där vi läser tänkvärda böcker med 
lite extra tuggmotstånd. Anmälan görs via mail. 



Illustratör Mats Rehnman

Barnens eget 
Bibliotek i
Stenhamra

Workshop: PROGRAMMERA ROBOTAR, 7-15 år
Tisdag 29/10 kl. 10.00-12.00
Lär dig programmera robotar tillsammans med 
organisationen Hemkodat. Anmälan gör via mail.

NOVEMBER
SPRÅKCAFÉ, alla åldrar
Alla måndagar kl. 16.00-18.00 
Vi tränar svenska och fikar tillsammans. Hjärtligt välkomna!

TORSDAGSKLUBBEN, 
barn årskurs 3-6
Alla torsdagar kl. 14.00-16.00 
Vi träffas varje torsdag och gör olika, roliga 
aktiviteter tillsammans. Ingen anmälan behövs. 

FANTASTIKENS MÅNAD, barn/unga
Vi uppmärksammar fantastikens 
fantastiska genrer.

Berättarföreställning, 
TROLL OCH MÄNNISKOR MED 
FABULA STORYTELLING, från 8 år
 
 Söndag 17/11 kl 14.00
 Hur räddar man sig från trollen? 
 Vad kan man göra om man
 har gravjord i fickan? 
 Kan lycka vara farligt? 

 Selma Lagerlöf skapade några av 
 sina mest älskade och rysansvärda 
 berättelser från folkliga sägner och 
 skrönor. Ida Junker berättar ett 
 urval av hennes historier. 

DECEMBER
SPRÅKCAFÉ, alla åldrar
Alla måndagar kl. 16.00-18.00 
Vi tränar svenska och fikar tillsammans. Hjärtligt välkomna!

TORSDAGSKLUBBEN, barn årskurs 3-6
Alla torsdagar t.o.m. 12/12 kl. 14.00-16.00 
Vi träffas varje torsdag och gör olika, roliga 
aktiviteter tillsammans. Ingen anmälan behövs. 
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Stenhamra öppettider
Måndag ................................................................................. 14-19
Tisdag ................................................................................... 12-16
Onsdag ................................................................................. 12-16
Torsdag ................................................................................ 14-19
Fredag .................................................................................. 12-16
Lördag ................................................................................. Stängt
Söndag ................................................................................. 12-16
Avvikande öppettider under sommaren. Se bibliotekets webbplats.

Kontakta oss
Telefon expedition: 08-124 573 11
E-post: barnensegetbibliotek@ekero.se 
Hemsida: https://bibliotek.ekero.se

Ekerö öppettider
Måndag - Torsdag ................................................... 09-19
Fredag ................................................................................... 10-17
Lördag - Söndag ...................................................... 11-15
Avvikande öppettider under sommaren. Se bibliotekets webbplats.

Kontakta oss
Telefon expedition: 08-124 573 00
Telefon information: 08-124 573 01
E-post: bibliotek@ekero.se
Hemsida: https://bibliotek.ekero.se 

NOVEMBER forstättning
BARNLÖRDAG, från 3 år 
Lördag 23/11 kl. 13.00, Biblioteket 
Dockteater Tummeliten spelar den välkända 
sagan om Bockarna Bruse och trollet. 
Biljett hämtas på biblioteket 11/11.

SAGOSTUND PÅ RYSKA, från 3 år 
Lördag 30/11 kl. 13.00, Biblioteket 
Välkomna på sagostund. Efter sagostunden 
blir det sagopyssel. 
Добро пожаловать на программу ”Время сказок” 
для детей от 3-х лет. После программы создаем поделки.

LILLEBJÖRNS ÄVENTYR med 
Abellis Magiska Teater, 2-5 år
Lördag 30/11 kl 13, Erskinesalen
Björnmor och björnfar har gått till skogen 
för att plocka blåbär. Bissa tar hand om 
Lillebjörn som sover i korgen. 
Publiken får hjälpa Bissa att roa nallen 
med lekar, ramsor, björnsånger och trolleri. 
Platsbiljetter från 18/11 på biblioteket

DECEMBER
NALLARNAS JUL 
- upplevelseutställning 
för de små, från 2 år
1/12 - 12/1
Invigning söndag 1 dec 
kl 12.00-15.00, Galleri Utkiken 
Busiga nallar klättrar i granen, klämmer 
på julklappar, flyger fram i backen. 
Välkomna till nallarnas julmys! 
Håll utkik efter nallarnas nya påhitt 
framtill julafton! Invigning med luck-
öppning mm. Ta gärna med din nalle! 

JURIDISK RÅDGIVNING, vuxna
Tisdag 10/12  kl. 17.30-18.30, Biblioteket 
Kostnadsfri juridisk rådgivning i 15 min med advokat 
Emelie Andersson. Anmälan samma dag. 

SAGOLÖRDAG, barn 
Lördag 21/12 kl. 13.00, Biblioteket 
Kom och lyssna på julsagor på sagomattan 
och julpyssla. 
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SEPTEMBER
SPRÅKCAFÉ, alla åldrar
Alla måndagar med start 26/8 kl. 16.00-18.00 
Vi tränar svenska och fikar tillsammans. Hjärtligt välkomna!

JURIDISK RÅDGIVNING, vuxna
Varje måndag kl. 17.00-18.30 med start 2/9
Hedins Juristbyrå ger kostnadsfri juridisk rådgivning i 15 min. 
Boka själv senast dagen innan och ge kort beskrivning av 
ärendet. Telefon 0720-179 279, 08-735 33 38 eller 
info@hedinsjuristbyra.se

HÄSTENS FRISKVÅRD OCH RÖRELSEBEHOV 
med Marina Axelson-Callum, alla åldrar
Söndag 8/9 kl. 14.00 
 Marina föreläser om vardagen med din   
 häst; hur du kan känna på din häst, hur   
 hästen beter sig under ridning när den har  
 spänningar i kroppen, hur du kan upptäcka  
 tidiga signaler på att något är fel och hur  
 du vet att hästen har ont i ryggen eller 
 i en hov. 

SKRIVARVERKSTAD  
med Annika Strand, vuxna
Söndagar 22/9, 6/10, 20/10 kl 13.30-15.00 
Med varierade övningar inom både poesi och prosa utvecklas
och inspireras du att skriva din livsberättelse. Fokus ligger på
lust och prestigelöshet. Vi läser våra texter högt och stimulerar
varandra. Det finns inga rätt eller fel, utan var och en utforskar
olika tekniker utifrån sina förutsättningar och sin egen lust. 
Kursen kräver inga förkunskaper. 

OKTOBER
SPRÅKCAFÉ, alla åldrar
Alla måndagar kl. 16.00-18.00 
Vi tränar svenska och fikar tillsammans. Hjärtligt välkomna!

TORSDAGSKLUBBEN, barn årskurs 3-6
Alla torsdagar med start 3/10 kl. 14.00-16.00 
Vi träffas varje torsdag och gör olika, roliga 
aktiviteter tillsammans. Ingen anmälan behövs. 

ILLUSIONISTENS 
ASSISTENT, alla åldrar
Söndag 13/10 kl 14.00
Den store illusionisten Fantastico ska spela sin 
magiska föreställning. Hans assistent hälsar publiken 
välkommen men Fantastico dyker inte upp. Illusionistens 
magiska saker är inte lätta att handskas med. 
Föreställningen är i stort sett ordlös men innehåller viss 
text på flera olika språk bl a arabiska, farsi och svenskt 
teckenspråk. Efter föreställningen blir det trolleriskola 
där barnen själva får möjlighet att lära sig trolla.




