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Utställningar på Salems Bibliotek 

Salem Snapshot - Salems utveckling 1984-2018 
2019 insamlades från Salemsborgna ett antal minnen från perioden 1984-2018. Dessa 

minnen samlades i en utställning som kallades “Salem Snapshots”. Utställningen 

visades sommaren 2019 och visas nu igen. Här kan man möte minnesbilder från ex: 

*Utvecklingen av Rönninge centrum 

*Rönninge Showchorus världsmästare i barbershopp 2017 

*Inglasningen av Salems Centrum 1990 

*Kungabesöket 2010 

*När tennishallen rasade av snömassorna 2010 

*Salemsmarschen 2002 

*Salemsdagen 1998-2018 

*Skogsängsskolans ombyggnation 2001 

*Söderby sjukhus omvandling 2006 

Salem Kulturförort 1998 

*Linda Shammas rondellskulptur 2018 

Se även : 

https://www.salem.se/uppleva--gora/kultur/museer-gallerier-konst/salem-snapshots/ 

Tid: 15/6-12/8 

 

Salems Hembygdsförening 
Lundby Parstuga  
är öppen med värdar på plats. Välkomna till den renoverade parstugan och en 

avkopplande miljö. Tag gärna med kaffekorg och filt; några bänkar med bord finns 

utspritt.Lundby Parstuga, vid korsningen vägen mot Högantorp och vägen till Vällinge. 

Lördagar från 27 juni 2020 t o m 15 augusti kl 11-15 
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 Visning av Salems kyrka i sommar 

kl 14 kyrkogårdsvandring. Kaffeservering utomhus. Konstutställning i Kyrkskolan. 

Samarbete med Salems församling. Torsdagar i juli kl 11-16 

Botvidsvandring 
Botvidsvandring till Botvids källa vid Bornsjön. Här spelas en tablå upp. Samling vid 

Salems Kyrka och avslutning vid Nedre Söderby kaffestuga. Samarbete med Salems 

Församling 

Tid: Söndag 26 juli 

 

Salems Församling 
Musik i sommarkväll 
Kom till Salems kyrka i sommar och låt dig svepas med av musik i 

sommarkvällen. 
Välkommen till Musik i sommarkväll! I år bjuds det återigen på ett varierat 

musikprogram. Under fyra söndagskvällar kan du ta en härlig utflykt till Salems kyrka 

där fantastiska musiker kommer att bjuda på minnesvärda konserter.  

Sommarens musikprogram 

*Söndag 12 juli 19.00 »Jazz i sommarkväll« 

Anders Ellman – kornett, Jan Allan – trumpet, Göran Lindelöw – gitarr, Nicklas 

Wennström – bas 

*Söndag 26 juli 19.00 »Kammarmusik vid Bornsjön« 

Anders Lagerqvist – violin, Jonna Inge – viola, Erik Uusijärvi – cello 

*Söndag 9 augusti 19.00 »Trio Frottola« 

Cecilia Hage – sång, Markus Eriksson Junby – viola da gamba, Torbjörn Söderquist – 

luta och arr. 

*Söndag 23 augusti 19.00 »Sensommartoner« 

Lotta Pettersson van den Poel – klarinett, Magnus Wretblad – horn, Tobias Lundmark – 

orgel/piano 

 

Ersboda 4H-gård 
Ersboda 4H-gård - Fruängsvägen 50, Rönninge På Ersboda 4H-gård finns hästar, getter, 

hönor m.m. Gården drivs av den ideella barn- och ungdomsföreningen Ersboda 

4H-klubb. Under sommaren finns det möjlighet till ponnyridning och lägerverksamhet. 
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Kostnad och datum hittar du på 4H-gårdens hemsida: https://www.4h.se/ersboda/ 

 

Salemsdagen Lördag 29 augusti är tyvärr inställd p g a 

Coronapandemin 
 

Glassteater, Cirkus Tigerbrand “Lilla Lejon”
Glassteater är en teaterföreställning där glass inkluderas i biljetten och gärna i 
pjäsen.  
Idén föddes när vi talade med regissören Patrik Franke om hur man skulle 
kunna erbjuda teater utomhus, anpassad för corona-läget. 
Cirkus Tigerbran spelar sin föreställning för barn 2-5 år “Lilla Lejon”.När vintern 
kryper närmare är det dags för flocken att dra sig söderut och nu påbörjas den 
långa vandringen. På vägen finns så mycket spännande att upptäcka. Lilla 
Lejon utforskar fjärilar, baubabfrukter, fåglar, elefanter och allt möjligt roligt som 
kommer i dess väg. Efter några dagar har Lilla lejon kommit så långt efter att 
flocken helt försvunnit ur sikte.... 
En föreställning om livets första upptäckter, äventyr och om känslan av att 
längta efter sina föräldrar. Lilla Lejon är lätt att tycka om och identifiera sig med. 
Med sin oförstörda öppenhet är Lilla Lejon det enda lejonet i flocken som lyckas 
få Pappa Lejon att skratta.  
Som alltid i Cirkus Tigerbrands föreställningar lockas publiken att delta i 
leken/föreställningen, pröva tankar och interagera med pjäsens rollfigurer och 
påverka händelseförloppet. I biljetten ingår en glasskula  italiensk glass. 
Plats: Glassbaren i Rönninge, Centralvägen 2, granne med Rönninge 

pendeltågsstation.  

Corona-anpassning: Max 45 personer i publiken.Spelas utomhus.  

Biljettpris: 130 kr 

Föreställningar:  

Lördag den 29 augusti kl. 10.30 - 11.30 

Lördag den 29 augusti kl. 12.00 - 13.00 

Söndag den 6 september kl. 10.30 - 11.30 

Söndag den 6 september kl. 12.00 - 13.00  
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