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Onsdag 1 november 

Konstvecka i Fresta pågår 

Konstvecka i Fresta pågår hela veckan. Lokala konstnärer ställer ut i 

Fresta församlingsgård. 

Se www.svenskakyrka.se/fresta för öppettider. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Fresta kyrka och församlingsgård.  

 

Lördag 4 nov Hela dagen 
Allhelgona i Fresta 
Öppet hus på kyrkogården - kyrkogårdspersonal finns på plats för 

råd och service.  

Kyrkan är öppen Kaffeservering i Församlingsgården. Försäljning 

av gravljus i Ljusgården. 

14.00 - 14.45 Stilla orgelmusik i kyrkan 

18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Fresta kyrka 

 

Söndag 5 november kl. 13.00 

Stora Väsby och Fysingen 

Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar! Turerna 

innehåller meditation, shang ming-rörelser, lätt funktionell träning 

och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Samling 

Suseboparken.  

Busshållsplats Kyrkvägen. Buss 524, 533, 536, 562, 568.  

Arrangör: Future Health Sweden (FHS) i samarbete med 

grönkilssamverkan. Samtliga turer är kostnadsfria, anmäl dig per 

sms till Eva från FHS (070 – 755 54 36). 

För mer info: https://www.facebook.com/futurehealthsweden  

 

Onsdag 8 november kl. 13.00 och 15.00 

Biografföreningen Sober 

Kings Bay, norskt drama från 2017, 90 min  

År 1962 dödades 21 gruvarbetare i Kings Bay på Svalbard. Vad som 

utöste explosionen är ett mysterium. Var det en olycka eller inte?  

 

 

 

50 år senare börjar tidningen Nordlys Tromsö gräva i fallet men 

märker snart att politiska krafter motarbetar dem. 

Med Jorgen Langhelle, Erik Hivju och Maria Bock.  

Visas endast för medlemmar och medlemskort á 50 kr kan köpas vid 

visningstillfället. 

Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen. 

 

Fredag 10 nov kl. 12.00 

Fredagsvänner 

Musikunderhållning – Helena Roll och Rakel Fridstrand. 

Fredagssamlingarna för daglediga börjar med en kort andakt.  

Efter kaffe och smörgås (20 kr) följer dagens program. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Bollstanäs församlingshem  

 

Lördag 11 nov kl. 13-15 

Vernissage handarbeten 

Kyrkliga syföreningen FFF ställer ut sina handarbeten. 

Utställningen pågår till 30 november. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Fresta församlingsgård 

 

Söndag 12 nov kl. 12.45 

Kött eller tempel? 

Bibelkurs med fristående, kostnadsfria träffar.  

Dagens innehåll: Syndig, god eller mitt emellan – vad står det i 

Bibeln om kroppen?  Ca 60 min. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Fresta församlingsgård 

 

Onsdag 15 november kl. 13.00 och 15.00 

Biografföreningen Sober 

The Lady in the Van, engelsk dramakomedi från 2015, 104 min. 

Filmen bygger på den sanna berättelsen om Miss Shepherd, 

suveränt spelad av Maggie Smith, som tillfälligt parkerar sin skåpbil 

på Alan Bennetts uppfart och sedan stannar där i 14 år. 

http://www.svenskakyrka.se/fresta
https://www.facebook.com/futurehealthsweden
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Med Maggie Smith, Alex Jennings och Jim Broadbent.  

Visas endast för medlemmar och medlemskort á 50 kr kan köpas vid 

visningstillfället. 

Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen 

 

Torsdag 16 nov kl. 19.00 

Berättarkväll 

Näcken och Skogsrået, Maran och Varulven. Alf Engström berättar 

om gammal svensk folktro. 

Siv Rosenqvist visar filmen ”Bollstanäs förr och nu”. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Bollstanäs församlingshem  

 

Fredag 17 nov kl. 12.00 

Fredagsvänner 

Kristina Forsell och Björn Forsling berättar om en resa till Peru.  

Fredagssamlingarna för daglediga börjar med en kort andakt.  

Efter kaffe och smörgås (20 kr) följer dagens program. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Bollstanäs församlingshem  

Fredag 17 november kl. 19.00  

Karl-Oskar och Kristina - en musikalisk resa  

Bo och Tina Frid sjunger och berättar om Karl-Oskar och Kristina 

från Duvemåla 

Baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarepos med musik ur ”Kristina 

från Duvemåla”  

Arrangör: Alternativ Kultur Blåbandsförening Uppsala:  

Vilunda församlingssal. Fritt inträde. 

 

 

Onsdag 22 november kl. 13.00 och 15.00 

Biografföreningen Sober 

Samba, franskt drama från 2014, 110 min.  

Samba, invandrad till Frankrike för 10 år sedan, hankar sig fram på 

olika ströjobb. Alice som har en chefsbefattning är utbränd och har 

gått in i väggen. Plötsligt gör ödet att de båda träffas och 

tillsammans kämpar de för att få ordning på sina liv. 

Med Omar Sy, Charlotte Gainsbourg och Tahar Rahim.  

Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen 

 

 

 

Fredag 24 nov kl. 12.00 

Fredagsvänner 

Svenska klassiker och italienska pärlor. Bruno Picano musicerar. 

Fredagssamlingarna för daglediga börjar med en kort andakt.  

Efter kaffe och smörgås (20 kr) följer dagens program som 

omväxlande innehåller både föredrag och musikunderhållning. 

Arrangör: Fresta församling 

Plats: Bollstanäs församlingshem  

Söndag 26 november kl.14.00 

Jazzkonsert – Johanna Romin Band & Friends 

En mycket lyckad konstellation med tre damer som sjunger i 

stämmor. Det låter så vackert att man känner att, änglar finns dom? 

Deras röster vävs samman med bandets enorma musik. Detta är en 

upplevelse dom du aldrig kommer glömma!  

Kostnad: konsert 100 kr. I samband med jazzkonserten kan man 

äten en lunchbuffé som serveras mellan kl. 13.00 och 14.00, 

kostnad 100 kr. 

Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby 

Plats: Scandic Hotell, Infra City på Bredden, i Ballroom.    

 

Onsdag 29 november kl. 13.00 och 15.00 

Biografföreningen Sober 

Jag älskar dig, en svensk skilsmässokomedi från 2016, 91 min. 

Marianne 44 år och mamma till två tonårsbarn har levt ett 

konventionellt sexlöst äktenskap med advokaten Gustaf på tok för 

länge. Nu vill hon skiljas.  Eller separera.   Eller provseparera.  Och 

Gustaf han förstår ingenting!  

Med Björn Kjellman, Christine Meltzer, Sven-Bertil Taube, Martina 

Haag och Nour El-Refai 

Visas endast för medlemmar och medlemskort á 50 kr kan köpas vid 

visningstillfället. 

Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen. 

 

 

Träningsschema Team Pannben 2017  

Måndagar 

07.00-07.45 Explosiv träning (Vilundahallen)  

18.00-19.00 Löpträning (Samling Scandic Hotell, Hotellvägen 1)  

Tisdagar 

07.00-07.45 Core (Vilundahallen a + b hall) 

18.00-19.00 "Tyngre träning" (Träning med gymredskap i 

Messingens gym) 
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Onsdagar 

07.00-07.45 Cirkelträning (Vilundahallen) 

16.15.17.00 Hinderbaneträning (Vilundahallen) 

Torsdagar 

07.00-07.45 Core (Vilundahallen)  

18.00-19.00 Träning med gymredskap (Messingen gym)  

Fredagar 

06.10-07.00 Cirkelträning (Vilundahallen) 

18.00-19.00 Total Wipeout (Vilundahallen)  

Lördagar 

09.00-10.00 Lördagsfys med Coach Jan-Philip (Vilundahallen)  

Söndagar 

09.00-10.00 "styrkefys" (Vilundahallen) 

Gratis för alla ungdomar -18år och +65 år. Därmellan 

100kr/tillfälle eller 399kr/m.  

Mer info: www.teampannben.se  

Arrangör: Team Pannben 

 

 
Väsby Konsthall 
 

21 oktober – 12 november 

Marita Olsson 
Marita arbetar i gränslandet mellan snickeri och konst. De flesta av 
hennes alsterkan ha en praktisk funktion men det är inte det 
viktigaste för henne. 
Hon vill förmedla livsglädje i färg och form – ibland humor. 
Marita tillverkar också stolar och bord, ljusstakar och mycket mera, 
även rena konstföremål. Hon jobbar i lokala träslag som hon köper 
från en liten bondsåg.  Inslag av andra material kan förekomma. 

Väsby Konsthalls vänner i samarbete med ABF. 

Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B 

Öppet: onsdag- torsdag kl. 12-17, fredag – söndag kl. 12-16 

www.vasbykonsthall.com  Fri entré 

 

21 oktober – 12 november 

Jurybedömd salong 30 x 30 

Den kvadratiska salongen fortsätter! 

Vår populära 30 x 30-utställning fortsätter med oförminskad styrka. 

Att begränsa sig till en kvadratisk yta sätter konstnären på prov. Det 

är så långt ifrån marinformatet man kan komma men det går 

bevisligen att få in en båt även i det formatet. Vi lägger oss inte i 

motivet men tekniken ska inte vara akvarell. Det spar vi till 

akvarellsalongen. 

Kan man få till en tredimensionell 30x30 så är det helt OK! 

Väsby Konsthalls vänner i samarbete med ABF. 

Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B 

Öppet: onsdag- torsdag kl. 12-17, fredag – söndag kl. 12-16 

www.vasbykonsthall.com  Fri entrè 

 

18 november – 10 december 

Transit/Välitila 

Konstprojektet Transit/Välitila är en del av den Finska statens 

officiella program för att fira Finland 100 år. Firandet pågår under 

2017 i både Finland och Sverige och i flera andra länder. 

Jubileumsårets program tar upp dels Finlands 100 år av 

självständighet, dels nutiden och framtiden.  

I konstprojektet Transit/Välitila ingår konstnärer och artister från 

Sverige och Finland. Idén och målet med projektet är att beskriva 

och lyfta fram betydelsen av att ha två kulturer med sig i bagaget 

och med finskheten som gemensam nämnare. Vad händer när 

konstnärer och artister möter andra vanor, beteenden och 

värderingar än de erfarenheter som de har i sin ryggsäck från 

hemlandet? Den processen har alla som medverkat i Transit/Välitila 

genomgått. Alla har finska rötter men livsödena är olika och i 

utställningen kommer finska, ingermanländska och karelska 

konstnärer att möta sverigefinska konstnärer.  

Konstprojektet Transit/Välitila vill belysa tillståndet att äga två 

kulturer och om tillståndet mittemellan: Välitila/Transit.  

 

 

Biblioteket 
 

Söndag 5 november kl.13.00-15.00 

Mongolisk söndag 

Sagostund, pyssel och fruktstund. 

Arrangör: Biblioteket 

Plats: Messingen, biblioteket 

Onsdag 8 november kl.16.00-17.00 

Afternoon tea 

En eftermiddag i klassisk stil! Alexander Chamberlain berättar om 

klassiska författares böcker, uppväxt, levnadsvillkor och 

inspirationskällor. Dagens författare: Baronessan Orczy (Röda 

nejlikan).  

Vi bjuder på te och kaka! 

Arrangör: ABF Norra Stockholms län och biblioteket 

Plats: Messingen, biblioteket 

http://www.teampannben.se/
http://www.vasbykonsthall.com/
http://www.vasbykonsthall.com/
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Söndag 12 november kl.13.00-15.00 

Persisk söndag 

Sagor, pyssel och fruktstund. 

Arrangör: Biblioteket 

Plats: Messingen, biblioteket 

 

Lördag 11 november kl.14.00 

Sagostund 

Sagor för barn 3-6 år och föräldrar. 

Arrangör: Biblioteket 

Plats: Messingen, biblioteket   

 

Onsdag 15 november kl.19.00-20.00 

Kura skymning 

När höstmörkret faller tänder vi ljus och kurar skymning med 

högläsning av årets text på temat ”Öar i Norden” och andra texter 

på samma tema. Vi bjuder på te och kaka! 

Arrangör: Bibliotekets Vänner och biblioteket 

Plats: Messingen, biblioteket   

 

Lördag 18 november kl.11.00-13.00 
Slöjdklubben Påfågeln på biblioteket! 

Vi viker stjärnor och hjärtan av återvunnet papper från bland annat 

kasserade böcker. I samarbete med Stockholms läns 

Hemslöjdsförening och Blå bandet.  

Messingen, biblioteket 

 

Onsdag 22 november kl.19.00-20.00 

Den mångsidiga sverigefinska litteraturen 

Författaren Maarit Turtiainen berättar om sitt eget författarskap och 

om andra sverigefinska författare. Sverigefinsk litteratur är 

mångfacetterad, det skrivs poesi, romaner och faktaböcker, både på 

finska och svenska. Men vad är egentligen sverigefinsk litteratur? 

Kan den skrivas på svenska? Och når den sina läsare?  

Arrangör: Upplands Väsby kommun/Finland 100 år och biblioteket 

Plats: Messingen, biblioteket 

 

 

 

 

 

 

Söndag 19 november kl.13.00-15.00 

Arabisk lördag 

Sagostund, pyssel och fruktstund. 

Arrangör: Biblioteket 

Plats: Messingen, biblioteket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION OM FOLDERN 

I detta blad finns information om program och evenemang 

som arrangeras av kommunens förenings- och organisationsliv. 

Bladet ges ut en gång per månad, förutom under sommaren då 

ett gemensamt Programblad för juni, juli och augusti kommer 

ut.  

 

Information från föreningar och organisationer om program 

och evenemang till kommande Programblad mailas till 

erik.hjelmfors@upplandsvasby.se. 

 

mailto:erik.hjelmfors@upplandsvasby.se

