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PÅ GÅNG
Bibliotek

Fredag 15 Juni

Start: Sommarboken
med kalas
Alla barn 7–12 är välkomna att
delta i Sommarboken. De första
50 barnen får en sommarbokenpåse. Vi besöks av Marie Hammar och Abbe Wahlquist som
släpper sin bok Note to self:
Rutiga byxor funkar inte här, om
anti-hjälten Ottilia som flyttar
till Lidingö året då hon ska börja
sjuan. Kl. 14. Gratis. Ingen föranmälan. I samarbete med Rabén
& Sjögren. stadsbiblioteket@lidingo.se. 08-731 37 00.
www.lidingo.se/bibliotek.
Lidingö stadsbibliotek,
Stockholmsvägen, Lidingö.

Familj

Måndag 18 Juni

Bibliotekskollo
Bibliotekarierna Helena, Paula
och Nike bjuder in till tre dagar
med spännande aktiviteter på Lidingö stadsbibliotek. Vi får bland
annat besök av författaren Jenny
Jägerfeld som är aktuell med boken Comedy Queen. 18-20 juni,
kl.10-15.30. Anmälan till: nike.
hjelm@lidingo.se Obs! Anmälan
avser alla tre dagarna. stadsbiblioteket@lidingo.se. 08-731 37
70. www.lidingo.se/biblioteket/
bibliotek.
Lidingö stadsbibliotek,
Stockholmsvägen, Lidingö.

Ungdom

Alla evenemang finns på pagang.mitti.se
Tipsa oss om evenemang pagang.mitti.se
Evenemang i våra tidningar publiceras bara i mån
av plats. Evenemanget måste vara öppet för alla
att delta och inte vara arrangerat av företag med
rent kommersiella intressen.

och 25 år tillsammans med din
hund! 16–17 juni. En efterlängtad
höjdpunkt både hos oss ledare
och deltagare! Vi träffas på lördagen och innan söndagen är slut
kommer du få prova på och träna
olika hundsporter och aktiviteter
t.ex. agility, lydnad och freestyle.
Vi grillar, badar och leker roliga
lekar tillsammans! lidingohundungdom@gmail.com
073-916 07 17.
lidingohundungdom.com.
Lidingö.
Onsdag 13 Juni

bank 350 år. Vandra med Stadsmuseet och se byggnader i Riksbankens historia. Vi får höra om
tjugokilos mynt, sedeltillverkning och kvinnliga förfalskare,
om finansiella kriser och krascher och utvecklingen genom
århundradena till dagens Riksbank. Vi får även höra om Karl
Xll, CM Bellman, Ivar Kreuger
och Dag Hammarskjöld. Guide:
Lena Lövdahl. Samlingsplats
står på biljetten. Biljetter 120 kr,
endast förköp. stadsmuseet@
stockholm.se. 08-508 316 20.
stadsmuseet.stockholm.se.
Norrmalm.

Kaffe med Hopp

Fredag 15 Juni

Kl. 13.00 –15.00. Breviks kyrka.
Här lyfter vi fram positiva händelser och delar livet med varandra.. Vi äter en enklare måltid
tillsammans. lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se.
08-410 847 00.
lidingoforsamling.se.
Kapellbacken 1, Lidingö.

Spioner, C-byrån och...

Övrigt

Onsdag 20 Juni

Kaffe med Hopp
Kl. 13.00–15.00. Breviks kyrka.
Här lyfter vi fram positiva händelser och delar livet med varandra. Vi äter en enklare måltid tillsammans. lidingo.forsamling@
svenskakyrkan.se. 08-410 847 00.
lidingoforsamling.se.
Kapellbacken 1, Lidingö.

innerstan
Guidning

Lördag 16 Juni

Torsdag 14 Juni

Sommarläger Lidingö
Hundungdom

Världens äldsta
centralbank

Sommarläger för dig mellan 6

Kl. 18.00–19.30. Sveriges riks-

...en svensk tiger. Hör om spioner
och sabotörer på stadens gator på
en stadsvandring genom andra
världskrigets Stockholm. Under
denna turbulenta tid var Sverige
ett av de få länder i Europa som
stod utanför kriget. Stockholm
blev under dessa år en tummelplats för spioner och främmande
makters underrättelsetjänster.
Arrangör: Stadsmuseet. Guide:
Johan Theodorsson. Samlingsplats står på biljetten.
Biljetter 120 kr,endast förköp.
Kl. 17.00–19.00.
08-508 316 20.
stadsmuseet.stockholm.se.
Östermalm.

NDS Stadsvandring
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden – kl. 12.00 med guiden Per
Haukaas. Samling vid Artemisgatan, tunnelbaneuppgången från
Ropsten. Även sö 15/7 kl. 13 och to
26/7 kl. 17. per.haukaas@gamma.
telenordia.se. 08-662 89 44.

www.stadsvandringsguide.se.
Östermalm.
Tisdag 19 Juni

Från gasverk och
folkhem...
...till miljöstadsdel. Följ förvandlingen av Hjorthagen och Norra
Djurgårdsstaden från kunglig jaktmark via gasverk till en
ny stadsdel med sex tusen nya
bostäder. Arrangör: Stadsmuseet. Guide: Örjan Lönngren.
Samlingsplats står på biljetten.
Biljetter 120 kr, endast förköp.
Kl. 18.00–19.30. stadsmuseet@
stockholm.se. 08-508 316 20.
stadsmuseet.stockholm.se.
Norra Djurgården,
Östermalm.

Haukaas. Medtag gärna utländska gäster Also Aug Satur 11 th.
per.haukaas@gamma.telenordia.se. 08-662 89 44.
www.stadsvandringsguide.se.
Tegelbacken, Norrmalm.

Modern City walk
At 1.00 pm . Dat: June Saturday
23rd Modern City walk, Tegelbacken outside Sheraton hotel
Guided English-speaking walk.
- Guide/ Per Haukaas. Medtag
gärna utländska gäster. Also Aug
Satur 11 th. per.haukaas@gamma.telenordia.se. 08-662 89 44.
www.stadsvandringsguide.se.
Tegelbacken, Norrmalm.

Museum

Onsdag 13 Juni

Ett samtal om Peter Dahl

Torsdag 21 Juni

Funktionalismen är här!
Upptäck arkitektoniska godbitar
på Gärdet och hör om de radikala
influenserna. Under vandringen
i området får vi uppleva välbevarade miljöer, höra om arkitekterna och varför stilen fick ett så
stort inflytande på stadsbilden
och den moderna staden. Arrangör: Stadsmuseet. Guide: Eva
Larsson. Samlingsplats står på
biljetten. Biljetter 120 kr, endast
förköp. Kl. 18.00–19.30. stadsmuseet@stockholm.se. 08-508 316
20. stadsmuseet.stockholm.se.
Gärdet, Östermalm.

Kl. 18.30 samtalar Olle Granath,
Christoffer Dahl och Elsebeth
Welander-Berggren om Peter
Dahls konstnärskap och plats på
den svenska konstscenen. Programpunkten ingår i entrépriset.
Begränsat antal platser, biljetter
finns att köpa i receptionen. Vi
stänger konsthallen direkt efter
samtalet så passa på att se utställningen först. 08-511 600 60.
info@sven-harrys.se.
www.sven-harrys.se.
Eastmansvägen 10, Vasastan.

Musik

Onsdag 13 Juni

Vårblues & Opera

Lördag 23 Juni

Modern City walk
Deutschsprachige Wanderung.
Um 15.00 Uhr Dat: June Saturday
23rd Draussen vor Sheraton hotel. Guide/Fremdenführer Per

Kl. 19–22. Kom och njut av vårens
sprakande färgtoner med god
mat och dryck. Det bjuds på visor, folkrock, blues, schlagers &
klassisk sång. Medv: Elizabeth
Fagerlund, Sven-Olov Persson,

Staffan Söderlind, mfl. Valfri entré. Välkomna! Buss 4 Roslagsgatan, T-Bana Tekniska Högskolan/Odeng. + 5 min prom. (äv.
20/6+11/7) 08-612 44 60.
www.norrport.se/.
Norrport, Roslagsgatan 38,
Vasastan.
Torsdag 14 Juni

Ryska virtuoser på besök
Kl. 19.00. Balalajkaorkestern
Kazbek från Stockholm och
Moskvakvartetten med Rysslands främsta solister på balalajka och domra! De framför ryska
folkmelodier och klassiska pärlor med humor och glädje. Även
körmedlemmar i Blommiga Sjalen medverkar! Biljetter à 200 kr,
unga 100 kr, säljs (kontant) i entrén från kl. 17.00 konsertdagen.
Boka gärna på mejl:
hakanegsundin@yahoo.se.
0703-38 99 07, 0707-48 13 80.
www.kazbek.se.
Engelska Kyrkan, Östermalm.

Övrigt

Onsdag 13 Juni

Klubb 10tal Klimatvrede
Vi lever i klimatförändringarnas
skugga. Denna kris förmedlas
ofta med hjälp av siffror och
figurer, snarare än berättelser om
mänskliga erfarenheter. Vilka berättelser krävs för att förstå människans relation till en ny värld?
Under klubb 10TAL med tema Klimatvrede närmar vi oss frågan
med samtal, poesiläsning, och
musikframträdande.
Entré 70 kr/50 kr, billetto.se.
Kl. 18–01. www.10tal.se.
Scalateatern,
Wallingatan, Norrmalm.

den mest lästa tidningen på lidingö!

Enligt Orvesto 2017 helår

östermalm
08 - 411 50 06
w w w.thevenue.se

AWT &
bodyshock
djupgående bindvävsmassage
med AWT och Mesoestetics
nya behandlingsprodukter
bodyshock.

Kurser &
föreläsningar
Språk, Skrivarkurser
Djur, Trädgård, Kropp & Själ
Konst & Hantverk, Foto, Film
Sjöliv, Ekonomi, Data
Dans, Musik, Sång

trÄffen
Du som vill annonsera, svara eller
lyssna av svar på annons ring
09391053186. Samtalet kostar
9,60 kr/min.
Du måste använda dig av en telefon som är knuten till ett abonnemang eller en hemtelefon.
Observera att detta är en telefontjänst och endast ett urval av
annonserna i röstbrevlådan publiceras i tidningarna i mån av plats.
När du ringer blir du instruerad
av en röst och kan välja att
trycka
1) Annonsera
2) Lyssna, svara på annonser
3) Lyssna av svar på din egen
annons
4) Information

Enstaka beh. 1695 kr
I kur 1395 kr

När du har spelat in en ny annons
tilldelas du ett annonsnummer
och en pinkod. Skriv ner koderna!

Välkommen att boka tid!

Om du vill svara på en annons har
du 30 sekunder på dig att tala in
ett meddelande till den som har
annonserat.
Du kan endast svara på annonser
via telefon.

Öppet hus
prova på
3–9/9

Anmäl dig nu!
medborgarskolan.se, 010-157 63 95, lidingo@medborgarskolan.se

Obs! Vi förbehåller oss rätten att
ta bort osedliga annonser

