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FÖREDRAG
Lördag 6 april
w Filosoficafé ”Varje tid har sitt 
fördärv. Vår är ett utlevat förakt 
för den individuella människan”. 
Inledning utifrån Sören Kirke-
gaard (1813-1855). Samtals-
ledare John Bornemark, kl 13 i 
Tensta bibliotek. Fri entré.

HÄLSA
Söndag 7 april
w Hälsodag på Eggebykl 11.30–
16 med föreläsningar om träning 
för kropp och själ, om det dolda 
sockret, zumba, massage, yoga. 
Minimässa med information, 
avsmakningar, återbruk, bipro- 
dukter, mindfulness med mera. 
Café Grönlingen med hembakat 
bröd och linssoppa. Arr: Järva 
Folkets Park och ABF Västerort 
med stöd av Spånga/Tensta KK. 
Se www.eggeby.se tel 7520910.

KLUBB
Återkommande
w Toastmasters-möte varannan 
måndag (udda veckor) kl 17.30 
i Kista. Träna att tala inför publik 
i en stödjande och inspirerande 
miljö i din egen takt. Vi har 

tvåspråka möten, svenska & 
engelska. Mer info på www.rstm.
se. Kom gärna en kvart innan!

LOPPIS
Torsdag 4 april
w Loppis kl 11–14 i foajén , Kista 
servicehus. Toppenfina fynd! 
Lotteri med vinster. Kom i tid, 
det bästa går först. Arr: Kista 
Öppna Mötesplats för seniorer 
och PRO Kista.

Lördag 6 april
w Fynda bland böcker, kläder, 
husgeråd, prydnadssaker, lek -
saker, kuriosa, med mera kl 11–16 
i Hyresgästföreningen Huset, 
Hinderstorpsgränd 37, Rinkeby. 
Kaffeservering.

PENSIONÄR
Återkommande
w Cykelutflykterna för pensionä-
rer pågår onsdagar. För info om 
utflyktsmål, samlingsplats och 
tid kika in på www.pinglorna.net 
eller pingla till tel 999531 eller 
070-4363765. Arr: Pinglorna.

w Tensta trivselklubb spelar 
bingo onsdagar jämna veckor 

kl 14–16 i Tensta servicehus, 
Elinsborgsbacken 5. Kaffe 
serveras till liten kostnad.

UTSTÄLLNING
Återkommande
w Utställningen ”Samhället utan
egenskaper” återvänder till 
ämnen, frågor och problem som 
var aktuella under 1960-talet. 
Till dem hör utbildning och 
pedagogik, militans, barnet som 
ett aktivt subjekt och konstinsti-
tutionen som ett kritisk verktyg. 
16-tal konstnärer ställer ut sina 
verk till och med 26 maj i Tensta 
Konsthall, Taxingegränd 10. 
Curator: Lars Bang Larsen. Öppet 
onsd kl 11–21, torsd–fred kl 11–18, 
lörd–sönd kl 12–17. Mer info se 
www.tenstakonsthall.se

På annan ort
DANS
Fredag 5 april
w  Sollentuna Gammaldansföre-
ning, anordnar modern- och 
gammeldans, till musik av 
Starkens spelemän kl 20–24 i 
Rotebro dansträff, Rotebro C. 1 
mod. 1 gammal. Entré. Kaffe/te 
med bröd ingår i pausen.

Lördag 6 april
w Modernt och gammalt dansas 
till Jonnys kl 19–23 i NT-gymna-
siets matsal, Mälarvägen 2, 
Jakobsberg. Kaffe serveras i 
pausen. Läsk finns att köpa. 
Entré. Arr: GDV Jakobsberg.

MUSIK
Fredag 5 april
w OffStockholm presenterar 
”Musik &Poesiafton: Rolf Jenner 
med vänner”. En blandning av 
artister, trubadurer, poeter, 
skådespelare ect, kl 18–22. I en 
underbar stämning med Mat & 
dryck som erbjuds i våran bar. 
Blackebergsplan 3, Bromma.

Söndag 7 april
w Spånga Folkan visar baletten 
Våroffer från Bolsjoj kl 17.  
www.spangafolkan.com eller 
ring tel 369305.

w Jazz i Spånga presenterar 
”Kjell Fernströms trio” kl 15 i 
församlingshuset, Värsta allé 
i Spånga med gästsolist Nisse 
Sandström, på sax. Kafé à la 
Maudan öppnar från kl 14. För 
mer info och förhandsbokning 
av biljetter på tel 0760002540.

w Viscafé Trappan gästas av Kim 
och Marianne, en välsjungande 
visduo som kommer från Åland. 
Det är första gången de gästar 
Viscafé Trappan och det får ni 
inte missa, kl 14. Visvärd och 
allsångsledare: Ove Engström 
i Pelarsalen Vällingby backe 13, 
Vällingby C. Entré. Biljettförsälj-
ningen från kl 13.30. Allsångs-
häfte gratis. Arr: Trappan & ABF.

Tisdag 9 april
w Club Trappan presenterar en 
veteran inom svensk jazz, Bernt 
Rosengren på tenorsaxofon. Han 
spelar tillsammans med Harri 
Ihanus gitarr, Jocke Ekberg trum-
mor och Hans Backenroth bas. 
De spelar kl 19-21 i PRO-lokalen, 
Duvedsvägen 23, Vällingby, 
(invid Solursparken).

UTSTÄLLNING
Fredag 5 april
w Konst i Kummelby – ”Ett 
himmelrike av tyger” – kviltut-
ställning. Vernissage kl 14–18. 
Utställningen pågår till och 
med 4 maj. Kummelby kyrka, 
Sollentunavägen 83.

6–7 april
w Tjuvstart inför Sollentuna  
konstronda: Rita och måla med 
oss – kom till oasen i Sollentuna 
Centrum lörd–sönd kl 12–16 
och lek med papper och pennor, 
kritor, kol och akrylfärger. Med- 
verkande i årets Konstronda är 
på plats. Alla hälsas välkomna. 
Håll koll på 
www.sollentunakonstronda.se 

Lördag 6 april
w Sven-Harrys (Konstmuseum) 
har nöjet att visa verk av Sonja 
Larssons enastående konse-
kventa och vackra konstnärskap. 
Hon mottog museets stipen-
dium år 2007. Larsson har gjort 
många offentliga utsmyckningar 
varav den senaste, fasaden till 
Rinkebyakademin blev utsedd 
till årets enprocentare 2011 och 
nominerad till årets stockholms-
byggnad 2012. Eastmansvägen 
10–12. Utställningen pågår till 
och med 12 maj. sven-harrys.se

w Ikonmålare Efti Papadopou-
lou.Georlin öppnar sin ikonut-
ställning. Vernissage kl 11–15 . 
Invigning av författaren Theodor 
Kallifatides kl 13 i Gustaf Vasa 
kyrka, Odenplan. Utställningen 
pågår till och med 21 april.

w Anna-Lena Forsman och 
Malin Tvedt ställer ut foton. 
Vernissage kl 11–17 i Galleriet 
Hantverksstallet Ekerö, Brygga-
vägen 133 Ekerö. Utställningen 
pågår till och med 21 april. Öppet 
tisd–sönd kl 11–17.

6–7 april
w Elisabeth Ahlström och 
Christina Wilczek, konstnärer 
från Gröndal, ställer ut måleri. 
Vernissage lördag på Slottsgal-
leriet Ekebyhov Ekerö. Öppet 
kl 12–16 lörd- och söndagar. 
Kafé med hembakat. T-bana 
till Brommaplan. Buss till Ekerö, 
hållplats Ekebyhov. Gångväg 
cirka 1 km. Med bil väg 261, 
12 km från Brommaplan. 
Även den lörd–sönd den 13–14 
april.

Onsdag 10 april
w ”Kavafis 150 år!” Vi hyllar den 
grekiska poeten Konstantinos 
Kavafis (1863–1933). Heders-
gäst: Gottfried Grünewald, 

översättare av Konstantinos 
Kavafis dikter. Under kvällen 
inviger vi en utställning med 
hans verk, men också om 
hans person. Poeten Magnus 
William-Olsson läser dikter 
av Kavafis kl 18 i Stockholms 
stadsbibliotek, Sveavägen 73. 
Öppet kl 18–20.30. Fri entré. 
Utställningen pågår till och med 
3 maj. I samarr: Grekiska ambas-
saden i Sverige, Internationella 
biblioteket, Föreningen Svenska 
Atheninstitutets vänner, The 
International Association of the 
Friends of Kazantzakis Swedish 
Section samt The Nordic Library 
at Athens. 

Återkommande
w Naturnära fotografi på Natur-
historiska: Jan Grahn har utsetts 
till årets naturfotograf av Natur-
vårdsverket för sitt poetiska 
och kreativa bildspråk. Njut 
hans vackra bilder under våren. 
Frescativägen 40. 
www.nrm.se 

PÅ GÅNG Frågor besvaras må-fr 08-09 på tel: 08-550 550 40. Vi vill 
ha informationen om ditt evenemang två veckor före dess 
start. Aktiviteten ska vara öppen för alla. Inga införanden 

av årsmöten. Materialet tas enbart emot via formulär på 
vår hemsida och publiceras i mån av plats. För annonsering, 
kontakta annonsavdelningen.

Tipsa oss om evenemang  www.mitti.se

3–10 april

En loppa? foto ur ”Parasites – Life Undercover.”  
             foto: museum füR NatuRkuNde/B.H.C

”Ingen lever alldeles för sig själv”
Loppor, löss och maskar! möt evolutionens mästare 
på Naturhistoriska riksmuseet! de flesta av oss 
tänker nog mest på ohyra och sjukdomar när vi 
hör talas om parasiter. men parasiternas förmåga 
att anpassa sig är fascinerande! I vår tillfälliga 
utställning Parasites- Life undercover får du besöka 
parasiternas mikrokosmos och lära dig allt du 
vill, och inte vill veta om evolutionens mästare. 
utställningen är producerad av Bayer Health Care 
och museum für Naturkunde i Berlin. frescativägen 
40. t-universitetet. Hänger fram till och med 8 
november. www.nrm.se

Öppet tisd–fred kl 10–18, lörd–sönd kl 11–18.

konst

9/4
En av alla tingatinga-målningar som ställs ut.

djuren berättar i konsten
tingatinga-målningar från tingatinga Cooperative 
society i tanzania. Vernissage kl 12–16 i församling-
ens Hus, angantyrvägen 39. Vid vernissagen deltar 
konstnären abdallah saidi Chilamboni. motiven är 
ofta djur (fabler) men kan även vara motiv om hiv/
aids, korruption med mera. samlingsutställning med 
församlingarna i ed, spånga-kista och Österåker-
Östra Ryd.

konst
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Mödradödlighet 
tar en kvinnas  
liv varje Minut.  

nu vet du.

aMnestY.se/nuvetdu Spånga församlingshus, 
Värsta allè 

Måndag 8 april 2013 kl 19-20.30

TEOLOGISKA RUMMET 
i Spånga församlingshus

Katarina Hedqvist 
fd missionär i Costa Rica

En sten i skog:  
ett sätt  
att vara kyrka

Ett föredrag om erfarenheter från kyrkan i 
Costa Rica, om arbetet med att bygga upp en 
församling i den lutherska kyrkan
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