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på gång
Tipsa oss om evenemang på epost pagang.sollentuna@mitti.se
E-post: pagang.kista@mitti.se
www.mitti.se. Klicka på tipsa oss –
pågång. Frågor besvaras må-fr
kl 8–9 på tel: 550 550 40.
Vi behöver informationen två

veckor före evenemangets start.
Evenemangen ska vara öppna för
alla. Inga införanden av årsmöten.
Bilder mottages tacksamt, men
för insända bilder ansvaras ej.
Materialet tas in i mån av plats.
För annons annonsavdelningen.

Från och med vecka 23 tar vi inte längre emot tips
per brev eller e-post. Alla evenemangstips lämnas
via vår webb, www.mitti.se

föredrag m m
Lördag 2 juni
l Skåneloppen 1952–1961, film
och berättarstund med Rickard
Bruzelius kl 14 i MC Collection,
Landsnorav 42. Entré.

Fåren fina fyrfota vänner.
foto : hanna ström


Hur är vi
beroende
av djur?
Söndag 3 juni

l Djur på Hersby hembygdsgård. Vi berättar om
djurens inverkan i människans liv ur ett historiskt
perspektiv samt ställer oss
frågan: På vilket sätt är
vi beroende av djur idag?
kl 12–15. Dessutom blir det
föredrag och diskussion om
djurhållning och djuretik
och vi får besök av ett flertal
fyrfota vänner samt intressanta gäster. Barn, kom och
klappa får och getter och
prova att karda och tova ull.
Husen och handelsboden
är öppna.

Söndag 3 juni
l ”Dialogför bostäder.” Under
en hel eftermiddag gör vi Turebergs torg till ett vardagsrum.
Där vill vi samtala med Sollentunaborna om hur vi tillsammans kan bekämpa bostadsbristen i vår kommun, kl 13 i
Turebergs torg. Arr: Vänsterpartiet i Sollentuna, Ung Vänster
Norrort.

hälsa/motion
Torsdag 31 maj
l Cykeltur i hela Nationalstadsparken från norr till söder.
Från kl 10 Kaknästornet. Upplysningar Björn B tel 51050091
070-6302609. Arr: Svenska
Cykelsällskapet.
Tisdag 5 juni

l Cykelfrämjandet Stockholm
Norrort erbjuder cykelturer på
cirka 20 km. Varje tisdagskväll
till och med den 28 augusti.
Olika turer & utflyktsmål varje

gång. Samling kl 19 vid Cyklisternas mötesplats, Gamla Apoteket, Stockholmsvägen, Upplands Väsby.
Återkommande

l Gymnastikäger vecka 26.
Pinocchio Massage & Friskvård
anordnar dagläger för flickor
7–9 år med mycket gymnastik,
lek och bad. För mer info se vår
hemsida www.pinocchio.se
eller ring 594 950 10.

musik
Onsdag 30 maj
l Erik Arvidsson, violin – masterkonsert, kl 19 i Edsbergs slott,
Sollentuna. Öv. medverkande:
Per Lundberg, Emilia Virta, Daniel Tengberg med flera. Musik
av bl.a. J. S. Bach, C. Debussy, A.
Dvorak. Arr: KMH. www.kmh.se
eller info tel 16 19 60.
Torsdag 31 maj
l Victor Mobäck, violin – masterkonsert, kl 19 i Edsbergs slott,
Sollentuna. Arr: KMH. www.
kmh.se eller info tel 16 19 60.

PROGRAM
11.45 Samling på Kista torg
12.00 Vi går i parad genom stadsdelen till Akalla By bakom
häst och vagn till musik av Ödestrion
13.00 i Akalla By. Lyssna på kören som uppträder på scen
14.00 Trollkarlen ”Ragnar Ök” trollar på scen.
Hoppborg • Ansiktsmålning • Kuddkrig på stock • Ponnyridning
Sockervadd • Klapphage med djur • Häst och vagn • Popcorn
Levande musik • Grillning • Fiskdamm m.m.

Välkomna önskar
www.akallaby.se

Båge inklusive
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till KomplettPris>
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pensionärer

”Biter du mig”. 

Måndag 11 juni
l Qi gong under äppelträden
i Edsbergsparken arrangeras
måndag och onsdag kl 11 under
juni–juli till och med 11 augusti.
Arr: PRO/SPF.
Torsdag 14 juni

l Bussresa anordnas till ”Vår
l Allsångskväll med Turebergs
Kyrkokör och Per Olsson. Vi bjuder på en del gamla favoriter
från åren och på förfriskningar
med tilltugg. Alla kan var med
och sjunga, kl 19 i Turebergskyrkan.
Söndag 3 juni

l Sofie Sunnerstam, violin –
masterkonsert. Musik av Pärt,
Schubert, Messiaen och Franck.
Vid flygeln: Per Lundberg, kl 16 i
Edsbergs slott, Sollentuna. Arr:
KMH. www.kmh.se eller för mer
info tel 16 19 60.

l Gospelkonsert. Kummelby
Gospels vårkonsert kl 18 i
Kummelby kyrka. Gospel, pop
och Ted Gärdestad med Jonas
Walve, piano; Tobias Martinsson, slagverk; Maria Starborg,
piano och Monica Törnqvist,
dirigent. Entré, biljetter säljes i
kyrkan från kl 17.30. Upp till
16 år fri entré.

l ”Musik i Sommartid”. Eds-

KOM OCH FIRA NATIONALDAGEN MED OSS!

Scenprogram med sång och
musik kl 14–16 av Eva Svärd
Mannerstedt, Jessica Wimert
och Monica Törnqvist, Brunnsoktetten – ett smakprov på
maratonfesten den 14 juli och
Papa.J & Afrimande – musik från
Västafrika.
Gräsplanen: Folkliga danslekar
med Sollentuna folkdansgille
och spelmän kl 14. Sollentunagymnasternas gymnastikshow
kl 14.30. ”Motorcyklar & konst”
MC Collection visar upp motorcyklar i parken. Edsvik konsthall
finns också på plats med ansiktsmålning och verkstad för
barn. Edsbergs slott, visningar
kl 14.15, kl 15 o kl 15.45. Gratisbiljetter kl 12.30 vid entrén.

bergs kyrkokör sjunger ”somriga” sånger av bl a G Riedel, W
Åhlén, A Öhrwall och D Wikander kl 19 i Edsbergskyrkan. Fri
entré. Arr: Svenska kyrkan.
Tisdag 5 juni

l Premiär för spelmansstämma på Hersby hembygdsgård.
Danslekar, allspel scenprogram
och logdans, från kl 13 hela dagen och kvällen. Arr: Sollentuna
hembygdsgård.

gård”, Saltsjöbaden, kl 10, åter
kl 17. Info om kostnad och Anmälan till tel 579 219 68 Helenelundsgården, senast den 8
juni, Mary.

Uttrycksfulla hästmotiv
Lördag 2 juni

l Mathias Laitila Kälvemarks uttrycksfulla fotografier med
hästmotiv ställs ut med start kl 12 i Galleri Storstugan på
Husby Gård. Fotografi i både färg och svartvitt.
Utställningen pågår tom 1 juli. Öppet månd–fred kl 10–16,
lörd–sönd kl 12–16. Arr: Husby Konst & Hantverksförening.
www.husbygard.nu
l ”Tema Racing” utställning

Söndag 3 juni

l Drick dig frisk! Vid Landsnora

Onsdag 30 maj
l Joakim Hansén, multikonstnär ställer ut sina verk i Edsvik
Konsthall, Landsnorav 42, till
och med 7 juli. www.edsvik.com

har öppnat och pågår till och
med 1 september hos MC Collection, Landsnorav 42. Entré.
Tillfällig utställning av Nisse
Hedlund pågår till och med 15
juli. Öppet: tisd–sönd 11–17.
www.mc-collection.se
19 juli–30 sept: Bosse Jensen.

l Salvador Dalí. Under somma-

l Konstställning av unga

ren visas 150 verk av surrealismens Salvador Dalí, en av 1900talets största konstnärer. Totalt
visas 35 skulpturer och 115 grafiska blad, och det ger en fantastiskt rik bild av en konstnär
som gått till konsthistorien som
en av de mest betydelsefulla.
Utställningen pågår till och
med 5 augusti på Edsvik Konsthall, Landsnorav 42. Samtliga
skulpturer och grafiska blad
kommer att vara till salu. Entré.
www.edsvik.com Öppet tisd–
söndag kl 11–17.

okända ”Konstnärer” pågår till
och med 31 maj, dagl. kl 9–15 på
Helenelundsgården, Stupvägen
1 ovanför Ica.
l Sollentunakonstnären Gösta
Ahlberg ställer ut naturmotiv i
Lilla Galleriet, Östra Vårdcentralen, Löwenströmska sjukhuset, till och med torsd 31 maj,
öppet månd–fred kl 8–16.30.

utställning

Onsdag 6 juni

l Motorhistoriska dagen. Stor
samling för entusiaster med
veteranfordon kl 11–17. Fler än
180 ekipage väntas köra in på
grusplanen framför konsthallen under dagen. Samarr:
Motorhistoriska riksförbundet,
Motorhistoriska sällskapet i
Sverige i samarr MC Collection.
Pågående utställning

Onsdag 6 juni
l Nationaldagen firas kl 12–16
i Edsbergsparken. Barnmusikalen Ogräs i rabatten, kl 12. Högtidlighållande med fanborg,
folkmusik och dans samt tal av
kommunstyrelsens ordförande
Douglas Lithborn, kl 13–14.

foto : mathias laitila kälvemark

l Dascha Esselius – ”Vid världens ände”. Fotografier & filmer
ställs ut till och med 24 juni
i galleri Aniara, Sollentuna
bibliotek., vid Sollentuna C.
Öppet: månd–fred kl 9–19, lörd
kl 11–16, sönd kl 12–16. www.
sollentunabibliotek.se

vandring
Lördag 2 juni
l Vandra i Akalla by med Bengt
Akalla. Bengt berättar om sin
tid som bonde i Akalla, kl 10.
Start vid Mellangården. Gratis
för föreningens medlemmar,
avgift för övriga. Avslutas med
kaffe i syrenbersån. Info Anne
Hurri, 073 96 750 48 www.
jarvabygd.nu

övrigt
2–3 juni
l Bakluckeloppis på Bollstanäsvägen 1 Sollentuna Rotebro, pågår lördagar & söndagar kl 10–
16 till och med oktober. Säljare
från kl 08. Platskostnad. Kunder
besökare välkomna från kl 10.
info@rotebromarknad.se eller
tel 076-927 09 23 www.rotebromarknad.se

kvarn finns en gammal offerkälla. På trefaldighetsafton har,
enligt gammal folktro, källan
extra läkande kraft att bota
sjukdomar, speciellt ögonåkommor. Just denna magiska
afton vid fullmånens sken öppnar vi luckan till Mjölnarens
källa. Du får ett kort föredrag
om källan och dess historia,
tillsammans lyssnar vi till ljuva
toner från fiol eller nyckelharpa
och sedan har du möjlighet att
dricka vattnet och offra i källan,
kl 20. Ta med eget dryckeskärl
(ej plastmugg).
Torsdag 7 juni

l Bilbingo på Norrvikens IP,
startar torsdagar kl 19 anordnas av IFK Sollentuna och sista
speldag 30 augusti (ej 21 juni ).
Servering finnes. Platser inomhus för icke bilburna spelare.
Återkommande

l Al-Anon. Påverkas du av
någon annans drickande? Anonym gemenskap för anhöriga
och vänner till alkoholister.
Träffar tisdagar kl 18.30–20 i
Sollentuna församlingshus, C.

l Attunda OK arrangerar Naturpasset med kontroller i Rösjöterrängen, i Törnskogen och
på norra Järvafältet under maj–
oktober. Kostnad. Priser lottas
ut på insända startkort. Säljställen: Perssons bokhandel,
Intersport Stinsen, Apoteket
Medstop i Edsberg och Apoteket i Rotebro, Sollentuna Simoch Sporthall, OKQ8 Helenelund och Sjöbergshallen.
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Vällingby City, 08-37 32 80. Åkersberga Centrum, 08-540 231 80.
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