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Tipsa oss om evenemang, e-post:
pagang.sodraroslagen@mitti.se
samt Tipsa oss p webbplats
www.mitti.se. Klicka p tipsa oss
p g ng. Fr gor besvaras m -fr
kl 8 9 p tel: 550 550 40.
Vi beh ver informationen tv

f redrag m m
veckor f re evenemangets start.
Evenemangen ska vara ppna f r
alla. Inga inf randen av rsm ten. Bilder mottages tacksamt.
Materialet tas in i m n av plats.
F r
annonsering,
kontakta
annonsavdelningen.

Torsdag 29 november
Kandinskys f rgl ra .
Annika Forssell, konstvetare,
ber ttar om Kandinskys f rgl ra. Hon kommer att belysa
detta utifr n Sigrid HjertØns
m leri kl 19.00 i Vaxholms
bibliotek.
Fri entrØ, ingen f ranm lan.
Arr: Vaxholms konstf rening

marknad

Kajsa en Clumber spaniel h r ver hinder.
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Lydnadst vlan och gl gg
1 2 december

Lucia Cup, ¯kersberga. Kom upp till ster kers Brukshundklubb och njut av lydnadst vlingar, gl gg, v f or, gott ka,
f rs ljning av hundkl der och hundprylar med mera.
Cirka kl 7.30 kommer Lucia med f lje och d refter startar
t vlingarna i alla klasser. F r mer info och v gbeskrivning, g
in p hemsida www.brukshundklubben.se/klubbar/osteraker/ eller ring 0768-714 039.

1 2 december
Konst ut ur garderoben
Utst llning och f rs ljning p
l rdag kl 12 16. Man kan k pa
konst till bra priser i L nsmansg rden. P s ndag den 2
december blir det konstauktion
kl 12 16 p det som inte s lts.
Inkomsterna g r till underh ll
och drift av L nsmansg rden.
Kantarellv gen 12 i ¯kersberga.
Arr: ster kers konstf rening.
L rdag 2 december
Julmarknad i Stenhagen
handel vid hembygdsmusØet
kl 11 15. Arr: ster kers Sl jdoch v vf rening.
R da korsets Julmarknad kl
10 15 i Djursholms bibliotek.
Djursholms f retagarf renings julmarknad kl 10 15 p
Djursholms torg.

musik m m
S ndag 2 december
Advents- och Julkonsert kl 18
i Vaxholms kyrka, sjunger vi in
advent med instrumentalister,
Waxholms hembygds- och
kyrkok r samt Resar k ren och
barnk ren G-klaven. Kollekt
kommar att tas upp till st d f r
HIV- och Aidssjuka i Afrika inom
projektet Sjung f r livet .
Arr: Vaxholms f rsamling.
M ndag 3 december
Kulturskolans julkonsert
kl 18.30 i Vaxholms kyrka. Fri
entrØ. Arr: Vaxholms Kulturskola
Adventskonsert. Vallentuna
Bl sorkester med s ngare, med
era, kl 19 i Vallentuna kyrka.
Arr: Vallentuna Kulturskola.
Onsdag 28 november
Advent i ord och ton.
Komminister Ulrica
Aspenberg p Afternoon tea p
Kevinge V rdshus, Edsviksv. 1
A, kl 14.
S ndag 2 december
Advents- och julkonsert kl 19
i Danderyds kyrka. Gloria av
Vivaldi f r soli, k r och orkester.
Koralk ren, Anders lund, orgel
och Erna Scherwin, dirigent.

pension rer
Onsdag 5 decemer
Seniorbio. The Queen visas kl 13 p biografen Facklan
i ¯kersberga. Regi Stephen
Frears, UK, Frankr, Italien 2005.
1.45. Relativt snart efter Tony
Blairs tilltr de som premi rminister intr ffar den dramatiska
olycka i Paris d prinsessan
Diana d das. Regeringen och
drottningen intar helt olika
attityder till hur den verv ldigande folkliga sorg som utbryter skall hanteras. I rollerna:
Helen Mirren, Michael Sheen
med era. EntrØ. Samarr med
Folketshus ster ker, PRO, SPF
och Eurostar AB Se ven www.
eurostar.se
¯terkommande
PBK Sega Gubbar och
Gummor. Vallentuna
Pension rsbowlare h lsar dig
v lkommen f r att prova p
bowling. Om du r nyb rjare
eller har spelat tidigare har
ingen betydelse. Tisdagar och
fredagar kl 10 12 i bowlinghallen p Tuna Torg). Vill du bli
medlem i v r klubb s r du
hj rtligt v lkommen! F r mer
upplysn ring till Roger p tel
51179255 / eller 0704912323.

teater/revyscen
¯terkommande
Club 96:s Mat & Spektakel
nr 12 heter Inl ggning . F rest llningar fredagar och l rdagar kl 19.30 i Berga Teater i
¯kersberga, Skolv gen 2, till
och med, 14 15 dec. Biljetter
s lje- (inkl. mat) hos ICA Corner
i Skutan C, ¯kersberga. Baren
(med fullst. r ttigheter) ppnar
cirka 19.

I museets kanonvalv firas f rsta advent med folkmusik, fika,
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korsordst vling och barnvisning.

F rsta advent p Kastellet
S ndag 2 december

En s ndag f r kropp och sj l ges d f rsta advent ras p
Kastellet kl 12 16. T nda ljus, levande musik, kaffe och nybakat i museets kanonvalv.
Edsbacka spelm n st mmer upp. Hj rngympa f r de stora
korsordst vling, l s Kastelletkrysset. Barnvisning i museet
f r de sm
soldat fr n 1794 p bes k. ˜ven prova-p -dans
med dansintrukt r snoa, schottis eller polka vad gillar du?
Eftermiddagen avslutas med att en prisvinnare av krysset
utses. Fri entrØ till museet. Fika till kanonpris.
Kanholmen avg r 12.30 fr n Kajplats 9. ¯ter Vaxholm 15.30.
B tkostnad tur och retur.
Obs! f ranm lan p : tel 541 721 57 senast fredag 30 november. Arr: Vaxholm F stnings Museum.

utst llning
3 15 december
Naturskyddsf reningens
h st. Naturskyddsf reningen
st ller ut resultaten av sina
aktiviteter under h sten till och
med 15 december i Vaxholms
bibliotek. Hamngatan 17. ppet
m ndag kl 14 20, tisdag och
torsdag fredag kl 10 17, onsdag
kl 10 20, l rdag kl 10 13,
s ndag st ngt.
1 2 december
Konst ut ur garderoben
hj lp oss bevara L nsmansg rden! P l rdag kan k pa konst
till bra priser. P s ndagen 2
december blir det auktion p
det som inte s lts kl 12 16, Kantarellv gen 12, ¯kersberga.
Arr: ster kers konstf rening.
Rickard Blomgren st ller ut
sina m lningar p CafØ Sj stugan Lillsved www.cafesjostugan.se F rd med Waxholmsb t
eller buss 437.
P g ende utst llning
Fotoutst llning p Immas
kafØ, Margretelunds centrum,
kan man besk da vackra sk rg rdsfotogra er, tagna av Larry
Samuelsson. Utst llningen
visas till och med 30 november.
ppet: tisdag torsdag kl 10 16,
fredag kl 11 30 16.

vrigt
S ndag 2 december
Skylts ndag i Vaxholm. K pm nnen visar rets julskyltning
i Centrala Vaxholm.
5 6 december
Filmen Inf dd soldat
visas onsdag torsdag kl 19 i
biograf Facklan. K nslostarkt
och uppr rande drama om hur
soldater fr n de franska nordafrikanska kolonierna offrade
livet under 2:a v rldskriget men
behandlades som andra klassens m nniskor b rde under
och efter kriget. F r upplysningar Mats Slad , tel 540 654
36 eller Eddie Vivenius 540 239
08. Arr: ¯kersberga Filmstudio.
¯terkommande
Lions har loppis i Kruthuset
varje l rdag kl 11 14.
Al-anon familjegrupper i
Vaxholm tr ffas onsdag kl 19
20.30 p Ullbergskag rden.
Info, tel 541 323 87.
Norrorts hundcenter v lkomnar de som vill tr na hund
i ¯kersberga. De kommer ven
till er om s nskas, men vill ha
minst fem ekipage anm lda.
De erbjuder ven valp- och
vardagslydnadskurser. Info
Upplands V sby: Monica tel
070-222 76 69, www.tollarstugan.nu. Info ¯kersberga;
Natalie tel 070-442 55 94 eller
www.hundutbildning.nu.
AA. M ten tisdag och fredag
kl 19 20.30, s ndag ( M) kl
10.30 12 p Skolv 2, vid idrottshallen. Info 720 38 42.
Torsdagsgruppen Al-anons
familjegrupp tr ffas kl 19
20.30 p Solh lla, ¯kersberga,
tel 540 613 61.
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p g ng

