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Kända och mindre kända konstnärliga verk 
Torsdagen den 26 januari kl 18.30
Föredrag av skulptören och Södertäljekonstnären Gunilla 
Wihlborg som berättar om sina konstverk, både kända 
och mindre kända.
Plats: Torekällskolan, Nedre Torekällgatan 7.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke med-
lemmar. Medarrangör: ABF

På begäran, Hasiorkväll i Hörsalen Luna
Onsdagen den 8 februari kl 18.00
Dokumentärfilmen om skulpturgruppen Solspanns 
tillblivelse visas. Filmens skapare Roger Sellberg berättar 
om filmen. Maja-Lena Molin curator från Södertälje 
konsthall och Camilla Larsson konstvetare från 
Södertörns högskola berättar om konstnären Wladyslaw 
Hasior. Plats: Hörsalen Luna
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke 
medlemmar. 
Arrangörer: Kulturhistoriska Föreningen, Konsthallen i 
Södertälje och Södertörns högskola. 

Gamla vykort från svunna tider i Södertälje
Torsdagen den 16 februari kl 18.30
Vykortssamlaren och journalisten Roger Stigell visar de-
lar av sin samling. Det blir både välbekanta och mindre 
kända Södertäljevyer, lite samlartips och ett par anekdoter.
Plats: ”Spinnrocken”, ABF, Nedre Villagatan 11.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke 
medlemmar. 
Medarrangör: ABF

Arkeologi och stadsplanering, hur sjutton fungerar det?
Torsdagen den 16 mars kl 18.30
Snart ska kanalen breddas och där kommer arkeologiska undersökningar att göras. 
Sedan är det förmodligen dags för det stora hotellbygget vid Inre Maren! Vad kan 
finnas en bit ner i marken och vad händer om man stöter på något unikt? forts...
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Om vilka regler som gäller och hur man arbetar kommer 
Annica Ramström från Arkeologgruppen att berätta. 
Annica var med i utgrävningarna 2015 i kvarteret Venus 
vid Stora Torget.
Plats: Torekällskolan, Nedre Torekällgatan 7.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke med-
lemmar. Medarrangör: ABF

Nyfiken på DNA?
Torsdagen den 30 mars kl 18.30
Rose-Marie Svahn från Södertälje Släktforskarförening 
berättar om DNA-släktforskning. Vad är DNA och vad 
innebär det resultat vi får fram? En ny värld öppnar sig, 
både på gott & ont.
Plats: Torekällskolan, Nedre Torekällgatan 7.
Kostnad: Fri entré för medlemmar, 100 kr för icke med-
lemmar. 
Medarrangörer: ABF och Södertälje Släktforskarförening.

Gamla Södertäljebilder-Filmen Telge tusen år
Måndagen den 17 april kl 18.30Måndagen den 17 april kl 18.30
Samlaren av Södertäljevykort, Samlaren av Södertäljevykort, Peter TabermanPeter Taberman, visar  Olle , visar  Olle 
Carapis spelfilm Carapis spelfilm Telge tusen åTelge tusen år som hade premiär på Roxy r som hade premiär på Roxy 
biografen, den 8 november 1958. Peter berättar också biografen, den 8 november 1958. Peter berättar också 
kortfattat om Södertäljes biografer under 1900- och kortfattat om Södertäljes biografer under 1900- och 
2000-talet.2000-talet.
Plats: Plats: Södertälje Stadsscen, Estrad. Ca. 2 timmar, ej paus.Södertälje Stadsscen, Estrad. Ca. 2 timmar, ej paus.
Kostnad:Kostnad: 70 kr för medlemmar och 100 kr för icke med- 70 kr för medlemmar och 100 kr för icke med-
lemmar. lemmar. Medarrangörer:Medarrangörer: ABF och Södertälje kommun. ABF och Södertälje kommun.

En kyrkogårdsvandring i tiden
Lördagen den 22 april kl 14.00
Följ med på en vandring inom den äldsta delen av kyrko-
gården vid Stockholmsvägen. Nils Linder leder en resa till 
svunna tider och berättar om gamla södertäljebor som är 
begravda på kyrkogården. 
Plats: Samling vid Gravkapellet. 
Kostnad: Pris 50 kr, kaffe/te mm ingår. OBS! Begränsat 
antal deltagare. Föranmälan görs till Roger Sellberg per 
mail: anmalankultur@gmail.com eller sms: 070-4945959 
senast den 17 april. 
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Försommarkväll på Hotell Torpa Pensionat 
Onsdagen den 3 maj  kl 18.30
Dan Andersson kväll! Åke Andersson och Per 
Sörås vill i ord och ton ge en bild av Dan Anders-
son och den tid han levde i. Under kvällen serveras 
vin och tilltugg. 
Plats: Hotell Torpa Pensionat, Badvägen 4. 
Kostnad: 250 kr medlemmar, 350 kr icke medlem-
mar. OBS! Begränsat antal deltagare. Föranmälan 
görs till Roger Sellberg per mail: anmalankultur@
gmail.com eller sms: 070-4945959 senast den 26 
april. Medarrangör: Hotell Torpa Pensionat
Kommunikationer: Buss 754, hållplats Sydhamns-
vägen (5-10 minuters gångväg).

Försommarutflykt till Trosa Hembygdsförening
Lördagen den 27 maj  kl 09.00-16.00
Trosa Hembygdsföreningen tar oss med på en 
rundtur i Trosa kommun och vi besöker platser som: 
Garvaregården och Trosa Stadsmuseum. Vi får också 
en guidad stadsvandring.
Kostnad: 400 kr för medlemmar och 500 kr för 
icke medlemmar. Lunch och kaffe/te ingår i priset. 
Betala till föreningens plusgiro: 85 10 21-6, annars 
med jämna pengar vid bussen. 
Plats: Avresa Stora Torget kl. 09.00, åter till 
Stora Torget ca kl. 16.00. Medarrangör: Trosa 
Hembygdsförening. Obs! Begränsat antal deltagare.
Föranmälan görs till Roger Sellberg per mail: anmalankultur@gmail.com eller 
sms: 070-4945959 senast den 20 maj.

Enkelt att bli medlem i Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje
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.hembygd.se/kulturhistoriskasodertalje
Vi finns också på Facebook: Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje
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