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Vi möts i Mölnbo Folkets Hus och Park!
Lördagen den 12 mars kl. 13.00
Följ med på en resa till Mölnbo Folkets Hus och Park. Pelle Nygren 
guidar oss i lokalerna och parken. Vi bjuds på kaffe och tilltugg.
Plats: Mölnbo Folkets Hus, Kvarnvägen 8, Mölnbo.
OBS! Begränsat antal deltagare.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. 
Medarrangör: Mölnbo Folkets Hus
Kommunikationer: Pendeln till Mölnbo, (5-10 minuters gångväg) 

Gamla Södertäljebilder/tema citysaneringen
Måndagen den 28 mars kl.18.30Måndagen den 28 mars kl.18.30
Samlaren av Södertäljebilder Peter Taberman, berättar om och vi-Samlaren av Södertäljebilder Peter Taberman, berättar om och vi-
sar bilder från ett sedan länge svunnet Södertälje. Tema för bilder-sar bilder från ett sedan länge svunnet Södertälje. Tema för bilder-
na är ”Citysaneringen”. Kvällen avslutas som vanligt med rörliga na är ”Citysaneringen”. Kvällen avslutas som vanligt med rörliga 
bilder. Ca 1 timme 30 min. Ej paus.bilder. Ca 1 timme 30 min. Ej paus.
Plats: Plats: Södertälje Stadsscen, Estrad. Södertälje Stadsscen, Estrad. 
Kostnad:Kostnad: 50 kr för medlemmar och 70 kr för icke medlemmar. 50 kr för medlemmar och 70 kr för icke medlemmar.
Medarrangör:Medarrangör: Södertälje Stadsscen, Estrad Södertälje Stadsscen, Estrad

Varför ligger Scania i Södertälje?
Torsdagen den 21 april kl 18.30
Scania är ju en påtaglig självklarhet för de flesta Södertäljebor,.Fa-
briken med tillhörande anläggningar och kontor täcker drygt fyra 
kvadratkilometer av kommunens yta. Men hur kom det sig att den 
hamnade just här? Raul Fernández guidar genom historien med 
hjälp av många bilder ur Scanias digra bildarkiv. OBS! Begränsat 
antal deltagare.
Plats: ”Spinnrocken”, Nedre Villagatan 11.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. 
Medarrangör: ABF

Försommarkväll på Hotell Torpa Pensionat med 
minnen från David Lundahls musik
Torsdagen den 5 maj  kl. 18.30
Vi minns David Lundahl som komponerade musik till revyer 
både i Stockholm och Södertälje. Roger Sellberg berättar om 
David Lundahl och spelar stenkakor. Kanske blir det också levan-
de musik? Under kvällen serveras vin och tilltugg. OBS! Begränsat 
antal deltagare. Plats: Hotell Torpa Pensionat, Badvägen 4. 
Kostnad: 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar. Föranmälan görs till Roger 
Sellberg per mail: anmalankultur@gmail.com eller sms: 070-4945959 senast den 29 april. 
Medarrangör: Hotell Torpa Pensionat
Kommunikationer: Buss 754, hållplats Sydhamnsvägen (5-10 minuters gångväg).
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Hon vill vidga besökarnas vyer - möt Torekällbergets nya 
chef Eva Skyllberg
Torsdagen den 13 januari kl. 18.30
Den 1 oktober 2021 tillträdde arkeologen Eva Skyllberg som ny chef på 
Torekällberget. Kom och hör henne berätta om det framtida Torekällberget.
OBS! Begränsat antal deltagare.
Plats: Torekällskolan, Nedre Torekällgatan 7.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. 
Medarrangör: ABF

Alla ska kunna ta del av kulturlivet!
Torsdagen den 20 januari kl.18.30
Läsfrämjarinstitutet vill stärka läslusten hos barn och vara en på-
fartssträcka till mer kulturliv för alla. Marlen Eskander och Per 
Sörås  berättar och visar hur arbetet kan gå till.  OBS! Begränsat 
antal deltagare.
Plats: Torekällskolan, Nedre Torekällgatan 7.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. 
Medarrangör: ABF och Läsfrämjarinstitutet

Konst och kulturvandring i centrala Södertälje under 
Science Week, fredagen 4 februari klockan 13.00 och Lör-
dagen 5 februari klockan 13.00. Följ med på en stadsvandring ge-
nom Södertäljes kulturhistoria och samtida konst i staden genom både 
synliga och osynliga skulpturer. Medverkande guider och arrangörer: 
Olivia Berkowicz, Grafikens Hus, Maja-Lena Molin, Södertälje konst-
hall och Pia Lillieborg, Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje. 
Samling: utanför Luna Gallerian vid statyn av Christina Sandberg. 

The Whyz, från covers till eget nyskrivet
Torsdagen den 24 februari kl 18.30
The Whyz består av John Lidström bas, Kjell Erlandsson 
klaviatur, Kalle Nykvist gitarr, Mikael Norstedt trum-
mor och Göran Pettersson gitarr. Alla har varit en del 
av Södertäljes seriösa kulturliv under många år. Det blir 
medlemmarna i the Whyz musikalisk kulturresa genom ett halvt århundrade med hjälp av 
coverlåtar, egna låtar och berättelser om möten och händelser i Södertälje. OBS! Begränsat 
antal deltagare. Plats: ”Spinnrocken”, Nedre Villagatan 11. 
Kostnad: 50 kr entré för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. Medarrangör: ABF
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Enkelt att bli medlem...

Det enda du behöver göra är att betala in årsavgiften 250 kronor eller 400 kr/familj 
(max 2 vuxna + hemmaboende barn under 12 år). 
Betala till plusgiro: 950 97-2 eller Swish: 1234465324
Det är viktigt att du vid betalningen skriver ditt namn och adress.
I samband med inbetalningen skriv också din e-postadress och telefonnummer så vi 
snabbt kan nå dig om olika erbjudanden och spännande aktiviteter.

Föreningens hemsida hittar du på: www.kulturhistoriskasodertalje.se

Vi finns också på Facebook: Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje

Är du intresserad av historia och kultur 
i Södertälje med omnejd ?
Vi guidar dig till intressanta föredrag, utflykter, platser 
och evenemang. Dessutom får Du vår tidskrift 
Täljebygden fyra gånger om året som ingår i 
medlemsavgiften.

Layout: Tord Hansén
Med reservation för eventuella ändringar

Försommarutflykt med buss till Mariefred
Lördagen den 14 maj kl. 09.00
Vi gästar Mariefreds hembygdsförening som tar oss med 
på en intressant resa genom Mariefreds unika stadskärna. 
På vår stadsvandring besöker vi bland annat Callander-
ska gården som är ett borgarhem från sekelskiftet. Till 
gården hör också uthus med redskap och hantverksfö-
remål samt en gammaldags trädgård med kryddland. I ett av uthusen ryms bland annat 
ett pensel-museum. Vi besöker Mariefreds kyrka som  byggdes år 1624. Kyrkan uppvisar 
en unik samling av oljemålningar också känd för sina fina textilier, både riktigt gamla och 
nyare. Vi besöker också andra intressanta byggnader i Mariefred. 
Kostnad: 300 kr för medlemmar och 400 kr för icke medlemmar. Lunch och kaffe ingår i 
priset. Föranmälan görs till Roger Sellberg per mail: anmalankultur@gmail.com eller sms: 
070-4945959 senast den 7 maj 
Betala till föreningens plusgiro: 851026-6, annars med jämna pengar vid bussen. 
Plats: Avresa Stora Torget kl. 9.00, åter till Stora Torget ca kl. 16.00.
Medarrangör: Mariefreds hembygdsförening

Callanderska gården




