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Julstämning
– Vi gör om det igen!

Klappjakt i
Södertälje City
Tomten har gömt julklappar i Södertälje City!
De kan innehålla både överraskningar och
fina erbjudanden från företagen i City.
Jakten går av stapeln lördag 7 december
kl. 12.00. Klapparna finns ute på stan mellan
Saltsjötorget och Stora Torget. Följ Södertälje
City på sociala medier för mer ledtrådar när
dagen närmar sig. God jul!

Tid: lördag 7 december kl. 12.00.
Plats: Södertälje City.

Fira in julen med julbuffé och underhållning.
Alla över 70 år är välkomna och bjuds på
mat och underhållning. Allt är kostnadsfritt,
endast dryck tillkommer. Julstämning är
något vi skapar tillsammans!
Arrangör: Södertälje kommuns Kultur 365
och Moshe Kucukkaya, med hjälp av
donationer från privatpersoner och företag.
Tid: söndag 15 december
kl. 12.30–16.30. Endast en sittning.
Plats: Quality Hotel Park,
Saltsjötorget i Södertälje.
För mer information och anmälan:
Senast 5 december på:
www.sodertalje.se/julstamning eller
kommunens Kontaktcenter

För mer information:
sodertaljecity.se

Gunhild Carling &
Carling Family Band
Gunhild Carling är en av vårt lands största
och mest folkkära jazzartister som har hela
världen som sin arbetsplats. Hon kommer till
Estrad där hon framträder med hela sin
musikaliska familj. Det bjuds på både musik
och högklassiga varietéinslag.
Tid: fredag 10 januari, kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadsscen
För mer information:
www.sodertalje.se/stadsscen

Kontaktcenter –
din väg in till
kommunen
Här kan du få service på
svenska, arabiska, finska
och engelska. Kontaktcenter
finns i Stadshusets entré på
Nyköpingsvägen 26.
Måndag–torsdag kl. 08.00–17.00
Fredag kl. 08.00–15.00
Telefon: 08-523 010 00
E-post:
kontaktcenter@sodertalje.se

Järna bibliotek har nu öppet
på lördagar. Se öppettider,
kontaktuppgifter och allt
som biblioteken i Södertälje
erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se

Södertäljebyrån
Måndag–fredag
kl. 10.00–18.00. Stängt
24 december–1 januari.
Öppnar igen torsdagen
den 2 januari. Saltsjögatan 1,
telefon: 08-523 060 30.
E-post: turist@sodertalje.se
destinationsodertalje.se

Estrads biljettkassa
Stadshusets entré.
Öppet måndag–fredag
kl. 11.00–15. 00.
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För barn och unga
Morgonstund i Sagohuset

SÅNGSTUND
Vi sjunger tillsammans.
Passar barn 0–6 år.
Tid: måndagar kl. 10.00.
(2/12 och 9/12).
Plats: Stadsbiblioteket.
BABYRYTMIK I HÖRSALEN
Du och din baby är välkomna till
rim och ramsor och att bara vara
i en språkstimulerande miljö.
Passar barn 0-1 år.
Tid: onsdagar kl. 10.00.
(4/12 och 11/12).
Plats: Stadsbiblioteket.
SAGOSTUND I HÖRSALEN
Följ med in i sagornas förtrollande
värld. Passar barn 2–6 år.
Tid: fredagar kl. 10. 00.
(6/12 och 13/12).
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Nyårsfirande med hänsyn
Många Södertäljebor
upplever stora problem med
smällare och fyrverkerier.
För att förhindra ordningsstörningar och brott vid
användandet av pyrotekniska varor fortsätter
Södertälje kommun sitt
deltagande i fyrverkerikampanjen, som görs i
samarbete med Södertörns
brandförsvarsförbund
och polismyndigheten i
Stockholms län.

Före detta Södertäljebon
Björn-Åke Törnblom som är
engagerad i Svenska
Afghanistankommittén berättar
om Afghanistan. Landet är inte
utan problem, men här saknas
inte heller framsteg. Är utsikterna
till fred bättre nu än efter den
Sovjetiska invasionen 1979?
Tid: torsdag 5 december
kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

Följ med in i sagans förtrollade
värld. Passar barn 2–6 år, men
alla är hjärtligt välkomna.
Tid: torsdag 16 och 30 januari
kl. 13.30, samt lördag 4 januari
kl. 13.30.
Plats: Järna bibliotek,
Storgatan 4, Järna.

© VISUALHUNT.COM

Sagoyoga

Julklappstips med bokprat

Lättsam och lekfull sagoyoga
för barn 4–6 år och deras vuxna.
Tillsammans med Anneli
Onstrand gör vi lätta
yogarörelser.
Tid: lördag 25 januari kl. 13.30.
Plats: Järna bibliotek,
Storgatan 4, Järna.

Barnens bokcirkel i Hölö
Är du 9–12 år, gillar att läsa och vill
prata om det du läst med andra?
Välkommen till vår bokcirkel. Vi
ses var tredje vecka.
Tid: torsdag 23 januari kl. 15.00.
Plats: Hölö bibliotek,
Eriksbergsvägen 9, Hölöskolan.

Biblioteket tipsar och berättar om
böcker för både liten och stor.
Tid: onsdag 11 december kl. 18.00.
Plats: Järna bibliotek.
Storgatan 4.

Bokcirkelkväll i Järna
Är ni ett gäng som vill starta en
egen bokcirkel? Över en fika
inspirerar och boktipsar vi er. Vi
visar även våra bokcirkelkassar
som vi har för utlån.
Tid: måndag 27 januari
kl. 17.30–18.30.
Plats: Järna bibliotek.
Storgatan 4.

Bokcirkel på Stadsbiblioteket

För hemmavarande barn med
deras vuxna. Vi läser böcker,
rimmar och ramsar och sjunger
tillsammans. Passar barn upp
till 5 år.
Tid: fredagar från den 17 januari
kl. 09.30-10.00.
Plats: Hovsjö bibliotek,
Hovsjö Hub.

Gå med i Stadsbibliotekets
bokcirkel. Vi fikar tillsammans och
pratar om en gemensamt vald
bok en gång i månaden.
Vi träffas i Café Blå inne i
biblioteket. Aktuell bok ser du
alltid i vårt evenemangsflöde på
bibliotek.sodertalje.se och på
facebook- och instagramadressen @biblioteksodertalje.
Tid: torsdag 19 december
kl. 17.30–18.45, torsdag 23 januari
kl. 17.30–18.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Café Blå.

KanalVimsan

Julmarknad i Järna

Sagostund i Hovsjö

Vi sjunger plaskiga sånger
tillsammans med KanalVimsan.
Passar barn 0-6 år och deras
vuxna. Programmet är en del av
Kanalåret.
Tid: fredag 6 december kl. 10.00.
Plats: Stadsbiblioteket.

TIPS TILL DIG SOM ANVÄNDER
RAKETER OCH LIKNANDE:
• Alla former av smällare/
knallskott/bangers är
förbjudna – du får varken
äga eller använda dem.

Bibliotekariernas tips
- Julböcker

För barn och vuxna

Södertälje konsthall
Tisdag–fredag kl. 12.00–18.00,
lördag kl. 11.00–15.00, söndag
kl. 12.00–16.00. Fri entré.
www.sodertalje.se/
konsthallen

Begränsat antal platser. Hämta
fribiljett på biblioteket för att
säkra din plats. Soppa kan köpas
på Nova från 11.30. I samarbete
med Folkuniversitetet.

Nyår

Förstå Afghanistan

Torekällbergets
friluftsmuseum
Öppettider julen
(30 november–8 januari)
Området med djuren öppet
mån–sön, kl. 10.00–16.00.
(Julafton kl. 10.00–13.00).
Handelsboden öppen
mån–sön, kl. 11.00–16.00.
(Stängt jul- och nyårsafton).
Fri entré.
www.torekallberget.se

Expertlunch
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Stadsbiblioteket och
biblioteken i Enhörna,
Hovsjö, Hölö, Järna och
Mölnbo

© MANI MATTIAS BROBERG

Sagostund i Järna

Öppettider

Välkommen till Järna julmarknad.
Upplev julstämning med lokala
försäljare och aktiviteter. Öppet
för alla, fri entré.
Arrangörer: Kanalåret Södertälje kommun/ABF/
Kulturkarusellen
Tid: 14 december kl. 12.00–16.00.
Plats: Järna centrum, Storgatan i
Järna kommer vara avstängd för
biltrafik.

Södertäljes Julmarknad
Klassisk julmarknad.
Tid: 13–23 december.
Plats: Storgatan i Södertälje City.
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Kulturlördag 7 december

• Langa inte raketer till barn
och unga.

Stadsbiblioteket, Södertälje
konsthall och Kulturskolan
Nova arrangerar Kulturlördagar
tillsammans.

Barnföreställning i Hörsalen:
Gatstenspoesi
En lekande teaterföreställning
och ett rullande poetiskt bibliotek.
En föreställning mitt i verkligheten. Ur skuggorna av det förgångna rullar en märklig, mystisk
och vetgirig häst-å-vagn in i
det offentliga rummet. Dess
passagerare samlar på
människornas sagor och
berättelser för att förstå den tid vi
lever i. Passar 6–12 år. Ca 60 min.
Tid: kl. 11.30 och kl. 13.00.

Skaparverkstad
Konsthallen arrangerar skaparverkstad med bildpedagog
Marzena Kapek. Vi återbrukar,
målar, pysslar eller ritar.
Tid: kl. 11.00–14.30.
Plats: Konsthallens bildverkstad.

Mötesplats Nova

Träffas, fika och umgås på Nova.
Vill du uppträda på Novas scen
så står den redo för akustiska
framträdanden.
Tid: kl. 11.00–14.30.
Plats: Nova, Lunagallerian.

• Fyrverkerier får endast
användas under ett par
timmar på nyårsafton.
Bibliotekets egna experter tipsar
om vad du borde läsa själv eller
ge bort till nära och kära. Nyutgåvor av klassiker och de bästa
nya böckerna som inte fått den
uppmärksamhet de förtjänar.
Tid: torsdag 19 december
kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

• Var nykter när du använder
fyrverkerier.

Julstämning i handelsboden

Ta en tur på ett av våra
gotlandsruss.
Tid: lör-, sön- och helgdagar
kl. 13.00–14.00. (OBS! Ingen ponnyridning julafton).
Plats: Start vid mjölkpallen
på stallplan.
Pris: 40 kr. Endast förköp i
handelsboden. Begränsat antal
biljetter.

Julen på Torekällberget
Öppettider julen (30 nov–8 jan)
Området med djuren öppet
mån–sön, kl. 10.00–16.00.
(Julafton kl. 10.00–13.00).
Handelsboden öppen mån–sön,
kl. 11.00–16.00. (Stängt julafton och
nyårsafton).

Jul på Torekällberget med
torghandel & julstök i husen

Söndag 1 och 8 december kl.
11.00–16.00 med luciatåg den
8 december.
Upplev julen i småstaden på
1800-talet. Med torghandel,
karusell, jultomte, julstök i våra
hus, Glima dränglekar, trolleri,
sagoläsning och mycket mer.
Luciatåget lussar för besökarna
andra advent.
Inträde: 0–5 år gratis, 6–17 år 40
kr, 18 år och äldre 80 kr. Betala
kontant, med kort eller med swish
på plats. Detaljerat program finns
på vår webbplats.

Ponnyridning

Pyssel och lek i Lillboden

- med julskyltning, julpyssel
och julgranar.
Öppettider 30 november–
8 januari: måndag–söndag
kl. 11.00–16.00. (Stängt julafton och
nyårsafton.)
Julskyltningen är framme i
handelsboden. Kom och köp
julkalendrar, julbonader, julkort
och julgodis. Vi har också massor
av fina julklappar.
Välkomna att göra ert eget julpynt i handelsbodens pysselrum.
Julgranarna står klädda i våra
historiska miljöer med tidsenligt
pynt. Ta en karta i handelsboden
och gå runt på egen hand.

Mat- och pratrunda
Följ med djurskötarna och lär dig
mer om djuren.
Tid: lördagar, söndagar och
helgdagar kl. 11.00.
Plats: Start vid skylten på
stallplan.

Lek handelsbod i lekrummet
Lillboden. Handla och sälj varor,
väg och lasta, baka kringlor i
det lilla köket. Julpyssla i pysselrummet.
Tid: Öppettider 30 november
–8 januari: måndag–söndag
kl. 11.00–16.00. (Stängt julafton
och nyårsafton).
Plats: Handelsboden.

• Alla fyrverkeripjäser ska
vara ordentligt fastsatta.
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna.
• Det är förbjudet att skjuta
raketer med styrpinne.
• Visa hänsyn!
Många Södertäljebor tycker
det är obehagligt, och djur
mår dåligt av fyrverkerier.
• Det är mycket viktigt att
ni inte smäller av hemmagjorda fyrverkeripjäser.
• Köp bara fyrverkerier
av försäljare med
handelstillstånd för
fyrverkeriförsäljning.
• Städa alltid efter dig.

Julgransvandring

Bio
Julgranarna står klädda i våra
historiska miljöer med tidsenligt
pynt. Passa på att kliva in i något
av våra julpyntade hus. En guide
berättar om huset och hur det var
att fira jul där.
Alla dagar kl. 14.00 den
30 november–8 januari.
Visningen tar ca 20 minuter.
Start utanför Handelsboden.
Fri entré.

Du hittar höstens bioprogram
på Estrad på webben:
www.sodertalje.se/estrad
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Eftersom det är Nobeltid håller
PlaymÄkersett program om
uppfinningar! I ett interaktivt
möte med publiken samtalar vi
om innovationer från både nutid
och förr. Vi kollar in vilka smarta
uppfinningar Sverige har bidragit
med under åren och kanske
sjunger en och annan schlagerdänga om en viss ångmaskin.
Välkommen till några av våra
äldreboenden! Fri entré!
4/12 kl. 14.00 Mariekällgården.
5/12 kl. 14.00 Artursbergs korttidsboende och Oxbackshemmet.
10/12 kl. 14.00 Tallhöjden
äldreboende.
12/12 kl. 14.00 Ljungbacken Järna.
16/12 kl. 14.00 Glasberga och
Björkmossen.
17/12 kl. 14.00 Wijbacken Hölö.

En fröjdefull jul med visartist
Mikael!

Mikael Edfelt gör en turné inom
äldreomsorgen för att skapa en
fröjdeful jul tillsammans med
äldre på hemmen. Det bjuds på
dansanta visor och högstämda
julsånger. Mikael kåserar även
kring sångerna och om julens
traditioner. Fri entré.
Arrangör: Kultur 365,
Södertälje kommun.
5/12 kl. 11.00 Glasberga och
kl. 14.00 Björkmossen
12/12 kl. 11.00 Ljungbacken och
kl. 14.00 Wijbacken
16/12 kl. 14.00 Tallhöjdens
äldreboende
17/12 kl. 14.00 Lillängen
18/12 kl. 11.00 Artursbergs
korttidsboende
19/12 kl. 11.00 Oxbackshemmet och
kl. 14.00 Mariekällgården
Mer information om fler spelplatser och övrig information:
www.sodertalje.se/k365

5 i 12-priset

Snöskottning och is

Tillgänglighetsutmärkelsen 2019
Nominera senast den 15
december
Du kan nominera ett företag,
en organisation, kommunal
verksamhet, privatperson - eller
dig själv! Den du nominerar ska
ha gjort något som förbättrar
tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Tid: Vi vill ha din nominering
senast den 15 december 2019.
Utmärkelsen delas ut under
våren 2020.
Mer info: Läs om utmärkelsen
och hur du nominerar på vår
webbplats: www.sodertalje.se/
tillganglighetsutmarkelsen
Arrangör: Kommunala handikapprådet, Södertälje kommun.

Samhällsinformation
EU-årsresumé 2019
Europa Direkt Södertälje bjuder
in till en lunch den 6 december
för att summera årets viktiga
EU-händelser! 2019 har varit
ett späckat år med fortsatta
Brexit-förhandlingar, val till
Europaparlamentet och en nyvald kommission. Vid det har
tillfället har du möjlighet att ta del
av summeringen och ställa dina
frågor till experter. Journalisten
och författaren Ylva Nilsson
modererar panelsamtalet
Tid: fredag 6 december kl. 12.00.
Plats: Demokratin,
plan 1 Stadshuset.
Anmälan sker till
europadirekt@sodertalje.se
senast den 29 november.

Kommunens externa
webbkarta byts ut

Var med när vi tänder den
vackra vinterbelysningen i
Södertälje!
Vi gör det gemensamt på
Marenplan där vi även får lyssna
på härlig sång från All Saints
Gospel.
Vinterbelysningen 2019 kommer
både se favoriter i repris och
roliga nyheter i stadskärnan.
En av nyheterna är att granen på
Stora Torget kommer få ett stort
lyft och bli en riktig wow-gran.
Tid: 29 november kl. 15.20.
Plats: Marenplan, Södertälje City.

Varför ska man bli familjehem?
– Det finns många som har det
bra och som känner att de vill ge
tillbaka till samhället. Då kan det
passa bra att ta emot någon som
inte har det lika bra, säger Paulina
Vidal.
Kom till Södertäljebyrån så får du
veta mer. Vi bjuder på fika!
Mer information:
sodertalje.se/familjehem
Tid: lördag 7 december,
drop-in mellan kl. 12.00 och 14.00.
Plats: Södertäljebyrån,
Saltsjögatan 1, Södertälje.

Har du plats i ditt hem och ditt
hjärta? Bli familjehem!

Bli god man – informationsträff på Södertäljebyrån

Kan du tänka dig att ta emot ett
barn eller en tonåring i ditt hem?
Är du nyfiken på vad det innebär
att vara familjehem eller jourfamilj? Södertälje kommuns
placeringsenhet för barn och
ungdomar söker olika typer av
familjer som kan ta emot
personer i behov av att byta miljö
för kortare eller längre perioder.
Behovet är stort. Just nu väntar
cirka 35 barn och ungdomar på
att få komma till ett jour- eller
familjehem.
– Det viktiga är att familjerna
har ett starkt engagemang,
trygghet och intresse för barn
och ungdomar, inte var de bor
eller hur familjen ser ut, säger
Paulina Vidal, familjehemssekreterare.

Är du - eller någon du känner
intresserad av att bli god man
eller förvaltare i Södertälje
kommun? Den 3 och 5 december
på Södertäljebyrån, kan du träffa
medarbetare från överförmyndarnämnden och personer
som har uppdrag som god man
eller förvaltare. De berättar om
vad det innebär att vara god man
eller förvaltare. Kom och ställ
frågor, vi bjuder även på fika.
Du kan anmäla ditt intresse för
att bli god man eller förvaltare på
plats. Eventet är gratis. Ingen
föranmälan krävs. Välkommen!
Tid: tisdag 3 december
kl. 11.00–13.00 och torsdag
5 december kl. 15.00-17.00.
Plats: Södertäljebyrån,
Saltsjögatan 1

Prisutdelning 5 december
på Stora torget
Sedan 1993 har Södertälje
kommun varit en del av 5i12rörelsen. Varje år hålls en
manifestation och en prisutdelning som Länstidningen
och Södertälje kommun står för,
där vi tillsamman står upp för
människors lika värde. 5i12-priset
delas ut till en person eller
organisation som gjort viktiga
insatser för att motverka utanförskap och som bidragit till medmänsklighet och solidaritet. Den 5
december klockan fem i tolv är
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Joe Labero – Unexpected Visit

I slutet av november kommer
tjänsten för den externa webbkartan, Gismo, att bytas ut till en
som baseras på ISY Map. Webbkartan finns på kommunens
externa webbplats. Vi byter eftersom Gismo baseras på gammal
teknik. Den nya karttjänsten
ger möjligheter att skapa mer
avancerade inbäddade kartor
och det kommer gå att söka på
enskilda objekt, till exempel
namnet på en skola.
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Du som är villaägare är ansvarig
för snö och is på gångbanan
utanför din fastighet. Du kan
hämta sand på utvalda platser i
kommunen. Du behöver även
tänka på att du inte får skotta ut
snön på gatan eller vägen.
Det är också absolut förbjudet att
använda kommunal mark eller
någon annans mark än din egen
för lagring av snömassor, om du
inte har tillstånd. Läs mer om var
du kan hämta sand och var du
ska göra av snön på vår
webbplats:
www.sodertalje.se/ansvarvinter

Tid: fredag 14 december, kl. 19.30.
Plats: Estrad,
Södertälje stadsscen.
Mer information:
www.sodertalje.se/stadsscen

Christmas Feeling – Peter
Asplund and His Big Band

Musik och scen
Carl-Einar Häckner
– En isbjörnssaga
Carl-Einar Häckner behöver
ingen närmare presentation.
Han är en multibegåvad trollkarl,
komiker, musiker och krönikör.
Med musik av trollkarlen själv,
monologer och kvalificerat
nonsens skapar Carl-Einar vad
han kallar “en isbjörnssaga för
att hålla värmen”.
Tid: söndag 1 december,
kl. 16.00.
Plats: Estrad,
Södertälje stadsscen
Mer information:
www.sodertalje.se/stadsscen

Romeo & Julia Kören
– Julkonsert
Peter Asplund och hans storband
gör som traditionen bjuder,
återigen en julkonsert på Estrad.
Med sig på scenen har Peter
sångsolisterna Isabella Lundgren,
Anna Jalkeus och Vivian Buczek
som tillsammans ger publiken en
riktigt god julkaramell.
Tid: lördag 14 december, kl. 19.00.
Plats: Estrad,
Södertälje stadsscen
Mer information:
www.sodertalje.se/stadsscen

Lucia i Tälje - Södertäljes
största luciatåg!

Under konserten blåser Romeo &
Julia Kören liv i den traditionella
julmusiken med sina sceniska
tolkningar som också ljuder av
toner från medeltiden och
renässansen. Sångerna bär
starka budskap och påminner
om varför julen är vår största
högtid.
Tid: onsdag 18 december, kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadsscen.
Mer information:
www.sodertalje.se/stadsscen

Södertälje musikklassser,
åk 4–9 uppträder i Täljehallen.
Rosenborgsenhetens elever och
personal går in först och tar plats.
Övriga hänvisas till lediga platser.
Tid: fredag 13 december
kl. 08.15 och 09.15.
Plats: Täljehallen.

Täljerevyn - En räv bakom örat
Premiär för 2020 års uppsättning
av Täljerevyn - En räv bakom örat.
Biljettsläpp sker fredagen
den 29 november 2019.
Information kommer även på:
www.sodertalje.se/stadsscen
Tid: Premiär fredag 17 januari
kl. 19.00.
Plats: Estrad, Södertälje
stadsscen, Nyköpingsvägen 26.
Speldagar: se www.taljerevyn.nu
Fredag 17 januari kl. 19.00 Premiär.
Lördag 18 januari kl. 15.00.
Söndag 19 januari kl. 16.00.
Fredag 24 januari kl. 19.00.
Lördag 25 januari kl. 15.00.
Söndag 26 januari kl. 16.00.
Fredag 31 januari kl. 19.00.
Lördag 1 februari kl. 15.00.
Söndag 2 februari kl. 16.00.
Fredag 7 februari kl. 19.00.
Lördag 8 februari kl. 15.00.
Söndag 9 februari kl. 16.00.
Fredag 14 februari kl. 19.00.
Lördag 15 februari kl. 15.00.
Söndag 16 februari kl. 16.00.
Biljetter:
Södertäljebyrån: 08-523 060 30
Estrad: 08-523 025 77
Ticketmaster:
BOKA - Tel: 077-170 70 70
Arrangör:
Täljerevyn AB och Södertälje
Kommun.

Lucia i Södertälje City
Se och lyssna till Wendelakören.
Tid: 13 december kl. 14.30–15.20.
Plats: Luciatåget börjar i
Lunagallerian kl. 14.30 och
går sedan genom Kringlan och
Telgehuset. Tåget avslutar vid
Stationsplan.

Jul- och luciakonsert i
S:ta Ragnhilds kyrka
Södertälje musikklasser
åk 7–9 uppträder med julsånger.
Tid: onsdag 18 december kl. 19.00,
insläpp kl. 18.45. Fri entré.
Plats: S:ta Ragnhilds kyrka.

Luciamingel
© CHRISTINA ZETTERBERG

Uppfinningar med
PlaymÄkers

Har du frågor: skicka ett mejl till:
overformyndarnamnden@
sodertalje.se
Mer information:
www.sodertalje.se/godman

5i12-rörelsens nationella manifestationsdag. Alla är välkomna
att delta i manifestationen, som
kommer ske på Stora torget, för
människors lika värde och mot
främlingsfientlighet och rasism.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Tid: 5 december kl. 11.55.
Plats: Stora torget, Södertälje city.

© PRESS

För äldre

Upplev ett stämningsfullt luciatåg
med elever från Södertälje
musikklasser, Rosenborgskolan.
Vi bjuder på pepparkakor och
glögg i bibliotekets foajé.
Tid: fredag 13 december kl. 13.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Foajén.
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Träffa Idolerna i Södertälje

Drop-in avlastning
för anhöriga

Södertälje City välkomnar
vinnaren i TV-programmet Idol,
tillsammans med årets tvåa för
en gratis konsert mitt i julhandeln!
Lyssna på uppträdandet och
träffa idolerna från TVprogrammet efteråt. Tillfälle för
foton och signering.
Inträde: Gratis, öppet för alla.
Tid: lördag 21 december kl. 13.00.
Plats: Olof Palmes plats ovanför
Marentrappan.
Mer information:
sodertaljecity.se

OMA MAA
Oma maa kertoo ajanjaksosta
sodan päättymisestä vuonna
1945 olympiavuoteen 1952.
Turvattua elämää elänyt
Anni rakastuu jatkosodassa
haavoittuneeseen Veikkoon.
Anni jättää kaiken taakseen ja
lähtee uudisasukkaaksi
Pohjois-Karjalan umpimetsään
raivaamaan asutustilaa eli niin
sanottua kylmää tilaa. Ruusuisen
alun jälkeen kohtalo iskee Annin
unelmat pirstaleiksi ja rakkaus
Veikkoon joutuu koetukselle.
Tid/Aika: 5/12 kl. 15.00
och/sekä 18.30.
Plats/Paikka: Estrad,
Södertälje stadshus/Södertäljen
kaupungintalo.

Prototypverkstad
Har du en idé du vill testa, en prototyp
eller vill du 3D-printa?
Arrangör: Södertälje Science Park
Mer information: www.sscp.se/ops,
facebook.com/prototypverkstaden
Tid: tisdagar kl. 14.00–17.00
och torsdagar kl. 16.00–19.00.
Plats: Södertälje Science Park,
Kvarnbergagatan 12.

Södertälje konsthall

Blåsarnas julkonsert i
Hölö kyrka

Dans

Kulturskolan och Svenska kyrkan
arrangerar Blåsarnas julkonsert
som avslutning av terminen.
Fri entré.
Tid: kl. 18.30–19.30.
Plats: Klockargården, Hölö.

Luciafirande i Hagabergs
kapell

Stöd och rådgivning
© PONTUS ORRE

Träna svenska

Fira lucia med körerna i mysiga
Hagabergs kapell. Efteråt kan du
köpa luciafika på Lindängen,
dansa kring granen och träffa
tomten. Fri entré, endast fika
kostar.
Tid: söndag 15 december
kl. 16.00–18.00.
Plats: Hagabergs kapell,
Erik Dahlbergs väg 60.

Söndagsdans på Trombon

Bygg krubban på julafton

Fredagsdans på Trombon

Alla är välkomna att bygga
julkrubban medan julevangeliet
läses. Kostnadsfritt och öppet för
alla.
Tid: julafton 24 december
kl. 09.30.
Plats: Hagabergs kapell.

6 december kl. 19.00:
Ankies.

8 december kl. 17.00:
Micke Ahlgrens.
26 december kl. 17.00:
Martinez.
6 januari kl. 17.00:
Donnez.

Vill du öva dig på att prata
svenska? Välkommen till
Stadsbiblioteket och Röda
Korsets samtalsgrupper.
Tid: måndagar kl. 17.00–18.45
och tisdagar kl. 17.00–18.45.
Plats: Stadsbiblioteket,
Lunagallerians mellanplan.

PRO-dans i Saltskog
Måndag 2 december kl. 14.00:

Europa Direkt Södertälje

Dans på Skogshöjd

Direkt Södertälje är en del av ett
europeiskt informationsnätverk
som har EU-kommissionens
uppdrag att informera om EU och
vi arbetar med att svara på dina
frågor om EU.
Mer information:
www.sodertalje.se/europadirekt

Onsdag 4 december kl. 19.00:
Gustav Renbergs kvintett & Kajsa
Larsson band.

© PIXABAY.COM

Advokatjour

Träffa en advokat 15 minuter för
gratis juridisk rådgivning.
De är experter på migration,
familjerätt, socialjuridik och brott.
Boka ditt besök på biblioteket
eller ring 08-523 044 26.
Tid: tisdag kl. 16.30–17.45.
3/12, 14/1 och 28/1.
Plats: Hovsjö bibliotek,
Hovsjö Hub.
6

Science Park

Konst och hantverk

Finsk film: Det egna landet
Det egna landet berättar om
tidsperioden från fortsättningskrigets sista dagar 1945 till
olympiaåret 1952. Anni kommer
från en välbeställd familj och
lever ett tryggt liv i Helsingfors.
Veikko har vuxit upp i en arbetarfamilj i Norra Karelen och skadats
i kriget. Trots de olika bakgrunderna blir Anni och Veikko
kära i varandra. Anni lämnar allt
bakom sig för att slå sig ner i den
karelska obygden där ett hem så
småningom ska se dagens ljus.
Efter den rosiga början sätts dock
Annis kärlek till Veikko på prov.

innebär det att vara granne?
Med samtalsledare från SSFP.
I samarbete med ABF SödertäljeNykvarn och SSFP-svenska
sällskapet för filosofisk praxis.
Biblioteket bjuder på fika.
Tid: onsdag 4 december
kl. 17.30–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Café Blå.
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Aktiviteten riktar sig till dig som är
anhörig och som stödjer, vårdar
och hjälper en närstående i
hemmet. Genom avlastningen
får du tid att utföra ärenden, vila
eller samtala med en anhörigkonsulent som finns på Morkullans Mötesplats. Samtidigt får
din närstående delta i aktiviteter
som anordnas av aktivitetssamordnare och undersköterskor
från kommunen. Varje vecka
anordnas roliga, intressanta och
hälsofrämjande aktiviteter för de
närstående. Till exempel: sittgympa, spela spel, lyssna på
musik och umgås med andra i
samma situation.
Det bjuds även in gäster som
underhåller eller informerar.
Avlastningen är kostnadsfri, ingen
ansökan eller föranmälan krävs,
men du som anhörig behöver
personligen lämna och hämta
din närstående. Det finns möjlighet att köpa fika på plats.
För att din närstående ska ha
utbyte av aktiviteterna och den
sociala samvaron krävs att han/
hon kan:
•S
 köta toalettbesök utan
hjälpmedel, men med
handräckning av personal.
•H
 a ett intellektuellt utbyte
av samvaron och kunna
orientera sig till tid, rum
och person.
•Ä
 ta självständigt då det
serveras fika.
Tid: tisdagar kl. 09.00–12.00,
torsdagar kl. 13.00–16.00.
Plats: Morkullans Mötesplats,
Karlslundsgatan 12, Södertälje
Mer information finns under fliken:
”Vad kan jag få hjälp med:”
www.sodertalje.se/anhorigstod
Kontakta kommunens
anhörigkonsulenter:
Lilian Silfversten,
telefon: 08-523 020 99, e-post:
lilian.silfversten@sodertalje.se
Camilla Lindahl,
telefon: 08-523 020 07, e-post:
camilla.lindahl@sodertalje.se

Filosoficafé
Grannar
Grannar kallar vi dem som bor i
samma hus, eller på samma
gata. Grannar kan också vara de
som lever i landet intill vårt. Vad
innebär det att ha grannar? Vad

INTERNATIONELLA
MOTSTÅNDSMUSEET 1978–2020

Science week 2020

Södertälje konsthall visade
utställningen Det internationella
motståndsmuseet ”Salvador
Allende”, 1978.
Hur tar sig konstnärer an frågan
om solidaritet och politiskt
engagemang i dag?
Tid: 2 oktober–2 februari 2020.

Södertälje konsthall/Portal:
PODER SUAVE/SOFT POWER
– ARPILLERAS
Salvador Allendekommitténs
ateljé i Södertälje av
Cecilia Valdes.
Tid: 2 oktober–2 februari 2020.

Konstworkshop med
Grafikens hus under Science
Week 2020
Undersök och experimentera i
diskussion om hållbar stadsutveckling. Välkommen på
kreativa workshops med
inbjudna konstnärer.
För alla. Gratis.
Tid: 31 januari–1 februari.
Plats: Södertälje Science Park,
Kvarnbergagatan 12.

Södertälje Konstförening
Gamla Rådhuset
Sista höstutställning är en
vinnarutställning (medlemmar i
föreningen som har vunnit).
Plus en utställning med; Inger
Sundberg, akvareller och Cecilia
Strämer, skulpturer.
Utställningen pågår; fr o m den
23 november–8 december 2019.
Plats: Gamla Rådhuset,
Stora torget.

Första Science Week anordnades 2018 i samband med
invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje. Nu är
det dags igen! Eventet bidrar till kunskapsstaden Södertälje på
temat innovation, digitalisering, forskning och utveckling med
fokus på hållbarhet. Science Week riktar sig till entreprenörer,
studenter, elever, företag, anställda och medborgare. Kom och
gå på föreläsningar, seminarier och workshops. Inspireras och ta
del av det som sker i staden.
Arrangör: Södertälje Science Park är huvudarrangör av
Science Week med sina ägare Scania, AstraZeneca, KTH och
Södertälje kommun. Därtill medverkar olika företag och
organisationer med aktuella programpunkter.
Mer information: Programmet uppdateras kontinuerligt.
Fullständigt program publiceras den 1 december på:
www.sscp.se/scienceweek. Följ även i sociala medier:
facebook.com/sodertaljescienceweek
Tid: 29 januari 2020– 1 februari 2020.
Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12.

Anmäl dig redan nu till Hackathon 2020
Var med och skapa framtidens Södertälje centrum 2030 under ett
Hackathon som pågår under 24 timmar. Deltagandet är gratis och
det finns ingen åldersgräns. Men är man under 18 år behövs ett
godkännande från vårdnadshavare, deltagare under 18 får inte
sova över i lokalerna. Begränsat antal platser, anmälan krävs.
Mer information och anmälan: www.scienceweek.se/hackathon
Tid: fredag 31 januari–lördag 1 februari 2020.
Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12.
Arrangör: Södertälje Kommun och Södertälje Science Park.
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Att göra i vinter:
Mer i december 2019
1
1

2
2
2

3
4
4
4

4

Carl-Einar Häcker – En
isbjörnssaga, Estrad kl. 16.00
Södertälje Kings Djurgården Basket,
Täljehallen kl. 16.00
PRO-dans, Allaktivitetshuset
Saltskog kl. 14.00
Bio: Smärta och ära,
Estrad kl. 15.00
Södertälje Filmstudio:
They shall not grow old,
Estrad kl. 18.30
Bio: Smärta och ära,
Estrad kl. 18.30
Filosofiskt café – Grannar,
Stadsbiblioteket kl. 17.30
SSK - Mora,
Scaniarinken kl. 19.00
Gustav Renberg Kvintett &
Kajsa Larsson Band, Scandic
Hotels Skogshöjd kl. 19.00
Södertälje Kings - Köping
Stars, Täljehallen kl. 19.04

Mer i januari 2020
2
2
4
5
5

Bio: Frost 2, Estrad kl. 12.30
Bio: En del av mitt hjärta,
Estrad kl. 15.00 och 18.30
SSK - Vita Hästen,
Scaniarinken kl. 15.15
Musikmässa,
Hagabergs kapell kl. 11.00
Gospeljulkonsert,
Alla helgons kyrka
kl. 16.00

5

5
5
6
6
7
7

7

7
7

8
9

Expertlunch: Förstå
Afghanistan,
Stadsbiblioteket kl. 12.00
12.12 Kulturtillskott,
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.12
Bio: Det egna landet,
Estrad kl. 15.00 och 18.30
Kanalvimsan,
Stadsbiblioteket kl. 10.00
Fredagsdans: Ankies,
Trombon kl. 19.00
Levande Julkalender,
S:ta Ragnhilds kyrka kl. 16.00
Informationskväll
med Familjehem,
Södertäljebyrån kl. 12.00
Kulturlördag –
Gatstenspoesi, Stadsbiblioteket kl. 11.30 och 13.00
Telge Basket - Norrköping
Dolphins, Täljehallen kl. 14.00
Södertälje Kings Wetterbygden Stars,
Täljehallen kl. 16.34
Söndagsdans: Micke
Ahlgrens, Trombon kl. 17.00
Bio: Sorry we missed you,
Estrad kl. 15.00

6

Söndagsdans: Donnez,
Trombon kl. 17.00
6 Södertälje Kings - Köping
Stars, Täljehallen kl. 19.04
7 Bio: Frost 2, Estrad kl. 12.30
7 Bio: En del av mitt hjärta,
Estrad kl. 15.00 och 18.30
8 Lunchmusik: Hasse och Owe
i full frihet, Trombon kl. 12.00
10 SSK - Karlskoga,
Scaniarinken kl. 19.00
10 Gunhild Carling & Carling
Family Band, Estrad kl. 19.00

God jul och
gott nytt år!

9

10

10
11
11
12
13
13
13
14
15

16
17

11
12

14

15

17

Södertälje Filmstudio:
Föredrag + Cykeltjuven,
Estrad kl. 18.00
Filmettan: Fåret Shaun
– Farmageddon,
Estrad kl. 15.15
Bio: Sorry we missed you,
Estrad kl. 18.30
Lunchmusik. Öhrwalls,
Trombon kl. 12.00
Julpyssel, Café Nova kl. 14.00
12.12 Gala, Ytterjärna
Kulturhus kl. 12.12
SSK - MODO,
Scaniarinken kl. 19.00
Södertälje Kings - Jämtland
Basket, Täljehallen kl. 19.04
Joe Labero – Unexpected
Visit, Estrad kl. 19.30
Levande Julkalender,
Wendela Hebbes hus kl. 16.00
Babblarna Andra Musikalen
– Bibbel Babbel Bubbel,
Estrad kl. 11.00 och 14.00
Bio: En kvinna bland män,
Estrad kl. 15.00
Bio: En kvinna bland män,
Estrad kl. 18.30

18 Lunchmusik: Stadshuskören, Trombon kl. 12.00
19 Bio: Star Wars. Rise of the
Skywalker, Estrad kl. 19.00
20 SSK - Almtuna,
Scaniarinken, kl. 19.00
20 Södertälje Kings - Borås
Basket, Täljehallen, kl. 19.04
21 Levande Julkalender,
Gamla Rådhuset kl. 16.00
21 Bio: Sune – Best Man,
Estrad, kl. 12.30 och 15.00
22 Bio: Sune – Best Man,
Estrad kl. 12.30 och 15.00
25 Bio: Frost 2,
Estrad kl. 12.30 och 15.00
25 Bio: En del av mitt hjärta,
Estrad kl. 18.30
26 Bio: Frost 2,
Estrad kl. 12.30 och 15.00
26 Söndagsdans: Martinez,
Trombon kl. 17.00
26 Bio: En del av mitt hjärta,
Estrad kl. 18.30
27 Södertälje Kings Norrköping Dolphins,
Täljehallen kl. 19.04

Metropolitanoperan ger
Wozzeck, Estrad kl. 19.00
Telge Basket Wetterbygden Sparks,
Täljehallen kl. 16.00
Södertälje Kings Wetterbygden Stars,
Täljehallen, kl. 19.04
Lunchmusik:
Tommy Löbel Swingband,
Trombon kl. 12.00
Täljerevyn – En räv bakom
örat, Estrad kl. 19.00 PREMIÄR

22 SSK - Västervik,
Scaniarinken kl. 19.00
24 Södertälje Kings Jämtland Basket,
Täljehallen kl. 19.04
28 Södertälje Kings - BC Luleå,
Täljehallen kl. 19.04
29 SSK - Timrå,
Scaniarinken kl. 19.00
30 Telge Basket Uppsala Basket,
Täljehallen kl. 19.00

Nästa nummer avser
februari och kommer
i slutet av januari 2020.
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