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Utställning “Tvåhjärtat” 
De djupa skogarna i Hälsingland fick igång Salemsbon Marija Fischer Odéns fantasi. "Vad 

som helst skulle kunna hända här utan att någon fick veta", tänkte hon och började skriva. 

Resultatet blev boken "Tvåhjärtat" som kom ut i juni - en bok om svek, makt, magi och 

märkliga varelser ungefär under järnåldern. Utställningen är Salemsbon Johan Wergelands 

teckningar av de nio viktigaste karaktärerna i boken och kartan i bokens början. Den 8 

september är det vernissage för Johans bilder, och den 13 september kommer Marija på 

ett författarbesök och berättar om boken, sitt skrivande, coola fornnordiska gudinnor, vad 

ett tvåhjärta är och hur mycket oknytt det får plats i Hälsingeskogarna.  

Tid: 8 - 26/9 

 

Maria Zitting-Nilsson, akvareller 

“Blommor och elefanter” 
Maria Zitting-Nilsson visar sin utställning med akvareller “Blommor och elefanter”. Maria 

är Rönningebo sen födseln och har målat i många år, Nu visar hon sina akvareller. Maria är 

f ö aktuell med sitt föredrag för Salems Hembygdsförening på Villa Skönvik “Min morfar, 

Sten Bergman” den 27/9. 

Tid: 29/9 - 17/10 

Vernissage: lördag 29/9 kl 11-15 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

Salems Bibliotek 

Quilling for kids 
Skapa fantastiska dekorationer med hjälp av snurrade pappersremsor, quilling. Roula 

Mhana besöker biblioteket och visar hur man gör. Från 7 år. Föranmälan till 

biblioteket@salem.se 

Tid: Lördag 29 sept kl 11-13 samt Lördag 6 okt kl 11-13 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
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Internet i vardagen 
Skapa fantastiska dekorationer med hjälp av snurrade pappersremsor, quilling. Roula 

Mhana besöker biblioteket och visar hur man gör. Från 7 år. Föranmälan till 

biblioteket@salem.se 

Tid: Måndag 1 okt kl 13 

 

Författarbesök: Anna Laestadius Larsson 
Journalisten och författaren Anna Laestadius Larsson har skrivit flera 
uppmärksammade böcker, senast Hilma: en roman om gåtan Hilma af Klint.Något som 
kännetecknar hennes författarskap är att lyfta fram berättelser om kvinnors livsöden 
med ett historiskt perspektiv.  
Tid: Torsdag 4 okt kl 19.00. Gratisbiljetter hämtas från 20 sep 
 

Hörseltest under Hörselveckan 
Hörselskadades förening Botkyrka-Salem finns på plats för att informera om hörsel. Passa 

på att göra ett gratis hörseltest.  

Tid: Tisdag 16 okt kl 12–16.  

 

Säkerhet på nätet 
Janne Wedlund från SeniorNet Huddinge berättar hur du som privatperson bäst skyddar 

dig mot bedrägerier när du använder olika IT-tjänster. Samarr med SeniorNet. 

Tid: Mån 22 okt kl 13 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

Barnteater: Teater Kung & drottning 

spelar “Mirakelpojken” 
Teater Kung & drottning besöker Salem med sin barnteaterföreställning “Mirakelpojken”.          
Ulf är för liten, han får inte hänga med storebrorsan och brorsans kompisar Nisse och               
Larsen till det stora cykelloppet. Han står kvar i hallen när föräldrarna går på promenad.              
Aldrig att han vill följa med på något så tråkigt. Han får stanna hemma med löfte om att                  
inte gå utanför trädgården. Men ingen sa något om att cykla… 
Ulf blir en superhjälte. Med en etta fasttejpad på den röda pyjamasen blir han              
Mirakelpojken, som kan cykla lika snabbt som de tävlande i det stora cykelloppet och snart               
susar han förbi fältet till brorsans stora förvåning. Men plötsligt känner han inte längre             
igen sig. Han är vilse. Stackars Mamma & Pappa, vad ledsna de ska bli när de upptäcker att                  
han är borta, och brorsan, han kanske inte är så dum när allt kommer omkring. Ulf börjar                
känna sig ensam och inte får han prata med främlingar heller. Mirakelpojken är en             
enmansföreställning om att inte få vara med, känna sig liten och ensam och att komma               
vilse… 
Tid:25/9 kl 10.45  

 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 

 

mailto:biblioteket@salem.se


 

 

 

2018-09-20 
 

3 av 4 
 

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C 
Entrè: 50 kr. biljetter finns på Salems Bibliotek fr o m 18 sept 
Ålder : för barn från 3 år 
Arr: Salems Kommun, Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden  
 

Hedmans teater spelar “Konrads kalas”  
Hedmans teater spelar “Konrads kalas”  för barn från 3 år. Tänk att fylla år! Konrad 

älskar kalas. Rosetter, krusiduller och marsipanrosen förstås! Hoppas bara att 

någon kommer….. - Tamdidam, tamdidam… 

Det är ju smarta Siv. Som kan räkna till fyra, och äter banan med skal så man 

slipper skala! Smart va? Följ med på kalas och träffa Konrad och hans vänner: Kusin 

Blomma, Rutig & Randig, Lilla Mu och Smarta Siv. Det blir ett härligt dockäventyr 

för alla små-åringar från 2 år. Barnboksförfattaren Anna Ribbing har skrivit en 

föreställning direkt för Hedmans Teater. För bearbetning och regi svarar Mårten 

Hedman, som du ser på scenen med Lisa Kjellgrens häftiga dockor och scenografi. 

Tid: Lördag 6/10 kl 13.00  

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C 
Entrè: 50 kr. biljetter finns på Salems Bibliotek fr o m 29 sept 
Ålder : för barn från 3 år 
Arr: Salems Teater- och musikförening och Studieförbundet Vuxenskolan 
 

Salems Hembygdsförening  

Min morfar, Sten Bergman  
Maria Zitting – Nilsson, barnbarn till Sten Bergman gör en  repris av tidigare föredrag om 
sin kände morfar upptäcktsresanden Sten Bergman. En av sin tid mest kända radioröster 
som besökte bl a Kamtjatka, Kurilerna  och Nya Guinea. Från hans resor kom en mängd 
böcker, föreläsningar och radioreferat. Han levde under hela sitt liv i Rönninge. 
Tid: Torsdag 27 september kl 19  
 Biljetter från kl 13 en vecka före på Salems bibliotek el Blomsterprinsessan i Rönninge. 
Plats: Villa Skönvik, Rönningevägen 7 
 

Handelsträdgårdar i Toredal  
Vandring i området med uppsättning av informationstavlor där handelsträdgårdarna låg. 

Tid: Lördag 22 september kl 10 

Plats: Samling på Rosenlundsskolans parkering Uttringe gårds väg. 

 

Öppet hus i Villa Skönvik 

Öppet hus i Villa Skönvik. Livet med en veteranbil Anita Karlén minns tillbaka. 

Tid: Söndag 30 september kl 13.00 - 15.30 

Plats:  Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge.  
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Läcks Plantskola 
Lars-Erik Läck berättar om Läcks plantskola som fanns ända fram till 1970-talet. Den hade 

odlingar både i Rönninge och i Salem, bl a området som idag är Mosshagestigen. 

Tid: Torsdag 18/10 kl 19 

Biljetter från kl 13 en vecka innan på Salems bibliotek el Blomsterprinsessan i Rönninge. 

Plats:  Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge. 

  

Seniorbio i Salem 
Tisdagar kl 13.00, Murgrönan, Salems C, Säbytorgsvägen 30. Entrè: 50 
kr, inget förköp, kassan öppnar kl 12.40. 
25/9 Som en dans  
När Sandra, som varit gift i 40 år, upptäcker att hennes make har en affär med bästa 
väninnan flyttar hon in hos sin bohemiska syster i London. Sandra följer motvilligt med 
systern på en danskurs där hon steg för steg hittar tillbaka till sig själv och vågar öppna upp 
för en ny romans. I rollerna: Joanna Lumley, Timothy Spall, Imelda Staunton. Regi: Richard 
Loncraine   Tid: 1.51 
 

9/10 Darkest Hour  
I början av andra världskriget. Nyss tillträdd som premiärminister ställs Winston Churchill 
inför ett svårt val: att antingen försöka mäkla fred med Nazityskland eller att stå upp för 
sina ideal, och Storbritanniens suveränitet. Medan de till synes ostoppbara tyska styrkorna 
breder ut sig över den europeiska kontinenten utmanas Churchill av allmänheten, en 
skeptisk kung och till och med sitt eget parti.I rollerna: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, 
Ben Mendelsohn.  Regi: Joe Wright   Tid: 2.06  
Arr: Eurostar i samarbete med pensionärsorganisationerna i Salem 
 

Ungdomsbio i Salem 
Eurostar och fritidsgården Huset visar filmer för unga (även vuxna är välkomna).  
Plats: Bio Murgrönan, Säbyhallsv 30, Salems C. Entré: 80 kr. Kassan öppnar 15 
min före filmen. 

11/10 "Venom", kl 19.00 
 

Galleri Salem: Birgitta Stenberg, skulptur
och Anna Johansson, måleri 
Galleri Salem visar utställning med Birgitta Stenberg, skulptur och Anna Johansson, måleri.  
Tid: 8-23 sept. Vernissage 8/9 kl 12.30- 16 
Öppethållande lörd-sönd 12-16, onsdag 17-19 
Plats: Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge.  
Arr: Salems Konstförening 
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