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SPRÅKCAFÉ
Måndagar kl. 16.00-18.00, 
15 augusti - 19 december
Vi träffas varje måndag för 
att öva svenska tillsammans. 
Och så fikar vi. 
Vi välkomnar fler deltagare 
och fler volontärer.

TÖRNROSA, 3-6 år
13 november kl. 14.00
Dockteatern Tummeliten spelar 
sagan om Törnrosa.  
En föreställning med sång och 
musik och alla får sjunga med.

TORSDAGSKLUBBEN, 
årskurs 3-6
Torsdagar kl. 14.00-16.00
1 september - 8 december
Vi träffas varannan torsdag och gör 
olika, roliga aktiviteter tillsammans. Drop-in.

  UNDERBART LILLA ZEBRA, 
  3-5 år
  9 oktober kl. 14.00
  Följ med lilla Zebra ut i världen, 
  där möter lilla Zebra både faror, 
  vänskap och möjligheter. 
  Barnteater.

BOKMÄRKESTÄVLINGEN, 0-16 år
10 oktober- 14 november
Var med i bibliotekets stora 
bokmärkestävling, rita en 
teckning som kan bli 2023 års 
biblioteksbokmärke!

DIGITALIDAG
14 oktober
En dag med digitalt fokus där alla är välkomna! 

Läslov • 29 oktober-6 november
SE SEPARAT PROGRAM

AKROPANIK, 3-9 år
30 oktober kl. 14.00
En fartfylld och galet kul show med akrobatik och dans. 
Två figurer ska göra en föreställning men det är 
många hinder på vägen. 

SAGOSTUND FÖR 
DE MINSTA, 0-3 år
Onsdagar 5 oktober - 24 november 
kl. 14.00 
Välkommen på sagostund på 
sagomattan för de allra minsta.

BIBLIOTEKETS 
BLODIGA NATT, 13-15 ÅR 
1 november kl. 18.00-20.00  
Vad händer på biblioteket 
efter stängning? 
Vågar du anta vår skräckutmaning? 
Kom på egen risk! 
Mod belönas med godis. 

Vissa event har begränsat antal platser, då kan man behöva 
anmäla sig eller hämta ut en kostnadsfri platsbiljett i förväg. 
Anmälan gör du vanligtvis via mail till bibliotek@ekero.se och 
biljetter kan hämtas ut från det bibliotek där evenemanget 
kommer vara. 

Mer information gällande specifika evenemang kan du läsa på 
de enskilda affischerna, bibliotekets hemsida eller våra sociala 
medier.

Stenhamra
Måndag ......................................... 14-19
Tisdag  ............................................ 12-16
Onsdag ........................................... 12-16
Torsdag  ...................................... 14-19
Fredag  ......................................... 12-16
Lördag  ........................................ Stängt
Söndag  .................................... 12-16

Kontakta oss
Telefon: 08-124 573 11
barnensegetbibliotek@ekero.se 
bibliotek.ekero.se

Ekerö
Måndag - Torsdag .................... 09-19
Fredag ........................................................... 10-17
Lördag ........................................................... 11-15
Söndag  ............................................... Stängt

Kontakta oss
Telefon expedition: 08-124 573 00
Telefon information: 08-124 573 01
bibliotek@ekero.se
bibliotek.ekero.se 
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På den här sidan hittar du program på 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra

  Ekerö Bibliotek  ekero_bibliotek

Program på
biblioteken
Ekerö  •  Stenhamra
Biblioteket i Ekerö centrum och 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra

VI FIRAR PIPPI 77 ÅR!  från 3 år
18 september kl. 12.00-16.00

En dag fylld av tokiga upptåg för hela familjen! 
Kom och fira Pippi med pyssel, lekar, tävlingar 
och sagostunder. 
Tjolahopp, tjolahej!

Stenhamra



Januari

SAGOSTUND PÅ RYSKA, från 3 år
10 december kl. 13.00
Välkomna på sagostund på ryska. 
Приглашаем детей от 3-х лет 
послушать сказки на русском языке.

Ekerö 
September Oktober

Bokmärke

RÄTT UR JORDEN, vuxna
25 oktober,  kl. 19.00
Trädgårdsboksförfattaren 
Bella Linde ger grundläggande 
kunskaper och praktiska råd.

ALLT DU VILL VETA OM HAJAR  
med Sarah Sheppard, 
från 5 år
29 oktober kl. 13.00
En spännande lördag där du 
kan lära dig allt du vill veta 
om hajar med hajexperten 
Sarah Sheppard.

Läslov • 29 oktober-6 november
SE SEPARAT PROGRAM

SÖRJEN SOM BLEV, vuxna
17 oktober kl. 19.00
Författarbesök  - Anna Takanen berättar 
om sin bok ”Sörjen som blev”

November

December

JAG MINNS, vuxna
3 november kl. 19.00
Ekeröbor berättar om sina minnen av människor och 
händelser från sitt Ekerö.
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På den här sidan hittar du program på Biblioteket i Ekerö centrum

SAGOSTUND PÅ RYSKA, 
från 3 år
10 september kl. 13.00
Välkomna på sagostund på ryska. 
Приглашаем детей от 3-х лет  
послушать сказки на русском языке.

LÄSECIRKEL FÖR 9-12 ÅR
21 sep, 19 okt, 16 nov, 14 dec 
kl. 16.30-17.30
Vi läser utvalda böcker och ses 
en gång i månaden för att 
diskutera det vi läst. 

SKRIVARTRÄFFAR, 10-15 år
12 sep, 19 okt, 16 nov, 14 dec kl. 16.30-18.00
Vi ses en gång i månaden och gör olika, 
roliga skrivövningar.

DIGITALT NYFIKNA, seniorer
21 september kl. 10.30-11.30
För digitala nybörjare som är digitalt nyfikna på Internet, 
datorer och mobiltelefoner. 
Vi ses sex tisdagar med start 21 september.

LÄSECIRKEL FÖR UNGA,
13-16 år
28 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec
kl. 17.00-18.00
Vi läser ungdomsböcker och ses en gång 
i månaden för att diskutera det vi läst. 

SAGOSTUND, från 3 år
30 september-25 november kl. 10.00-10.30
Kom och följ med ut i sagans 
förtrollade värld, och träffa alla som 
bor där. Från 3 år, småsyskon är 
också välkomna.

MAT OCH MUSIK FRÅN HELA VÄRLDEN
3 september kl. 14.00
Ekerö bibliotek och Välkommen till Mälaröarna 
ordnar picknick i Ekebyhovsparken.

ÅRETS LÄNGSTA BIBLIOTEKSDAG!
1 oktober  kl. 10.00-22.00
Biblioteket är mer än bara böcker! 
Idag bjuder alla vi som jobbar Ekerös folkbibliotek på en 
fullspäckad dag med aktiviteter från morgon till sen kväll, 
alltifrån babydisco till seniorkul på nätet.

UNG KONST 2022, utställning i Galleri Utkiken
1 - 22 oktober 
Unga konstnärer i Ekerö kommun ställer ut! 
Vi har bjudit in ungdomar mellan 13 och 20 år att ställa ut 
sina verk. Vernissage den 1 oktober i Galleri Utkiken 
på biblioteket i Ekerö c.

SAGOSTUND PÅ RYSKA, från 3 år
8 oktober kl. 13.00
Välkomna på sagostund på ryska. 
Приглашаем детей от 3-х лет послушать 
сказки на русском языке.

BOKMÄRKESTÄVLINGEN, 0-16 år
10 oktober- 14 november
Var med i bibliotekets stora 
bokmärkestävling, rita en 
teckning som kan bli 2023 års 
biblioteksbokmärke!

DIGITALIDAG
14 oktober
En dag med digitalt fokus där alla är välkomna! 

DE TRE SMÅ GRISARNA , 3-6 år
15 oktober kl. 13.00
Dockteatern tummeliten spelar sagan om de tre små grisarna 
och vargen! En härlig föreställning med både sång och musik 
och alla får sjunga med.

DIGITALT NYFIKNA, seniorer
9 november kl. 10.30-11.30
För digitala nybörjare som är digitalt nyfikna 
på Internet, datorer och mobiltelefoner. 
Vi ses sex tisdagar med start 9 november.

     SPELDAGEN, alla
      12 november kl. 11.00-15.00
      Rolig speldag för hela familjen!

SAGOSTUND PÅ RYSKA, från 3 år
12 november kl. 13.00
Välkomna på sagostund på ryska. 
Приглашаем детей от 3-х лет послушать 
сказки на русском языке.

ÖSTERSJÖNS VÄRLDSUNIKA VRAK  
– MARINARKEOLOGI OCH NY TEKNIK, vuxna 
15 november kl. 19.00
Marinarkeolog Jim Hansson berättar om sitt arbete med att 
kartlägga och dokumentera vrak i Östersjön. 
Samarr: Fornminnessällskapet Mälaröarna

DOKTORERNA PÅ 
DROTTNINGHOLM, 
vuxna
22 november kl.19.00
Jan Malmstedt berättar om sin bok 
”Doktorerna på Drottningholm” där 
vi får följa med hov- och livläkaren 
Nils Skragge hem till hans patienter 
som han behandlade, inte minst för 
den ”frossa” som länge varit en 
plåga vid Drottningholm och Svartsjö, 
orsakad av malariamyggor.

SOLEN SOVER, 2-6 år
26 november kl. 13.00
Barnteater. Det är läggdags, alla måste gå och lägga sig, 
till och med solen!


