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Märsta bibliotek
Biblioteksklubben
Gillar du böcker och att hänga på 
biblioteket? Biblioteksklubben är för dig 
som är 9–12 år. Tillsammans bestämmer vi 
hur klubben ska vara. Kanske kollar vi in 
nya böcker eller boktipsar på Instagram? 
Målsmans tillåtelse behövs. Anmäl dig 
hos personalen på barnavdelningen.
Varje torsdag klockan 15.30. 
Från 7 februari till 23 maj. 
Ingen klubb på lov och helgdagar. 

Sagostund
Välkommen hit för att lyssna på sagor. 
Från 3 år. Onsdagar klockan 9.30. 
Från 30 januari till 29 maj. 
Föranmälan: marstabibliotek@sigtuna.se 
senast tisdag kl. 12.00.

Lilla sagostunden
Fem fredagar i vår har vi sagostund 
för barn mellan 1–2 år, föranmälan: 
marstabibliotek@sigtuna.se senast torsdag 
klockan 12.00. 18 januari, 15 februari, 
15 mars, 12 april, 10 maj, klockan 9.30.

MÄRSTA BIBLIOTEK

Håll koll på kultur och bibliotek!
För ännu fler aktiviteter och eventuella ändringar 
i program, kika in på: bibliotek.sigtuna.se
och www.sigtunamuseum.se 
Vi finns även på Facebook och Instagram. 
@sigtunakommunsbibliotek @sigtunamuseum @konstplats_sigtuna
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Pekbokstund med Petra 
på Familjecentrum i Märsta
Vår bibliotekspedagog Petra håller i en 
mysig sagostund, med rim, ramsor och 
nya roliga pekböcker på Familjecentrum. 
Adress: Nymärsta kulle 2. 
Onsdagar: 13 februari, 13 mars, 10 april, 
8 maj, klockan 10.30.

Läxhjälp för 7–12-åringar
Läxhjälp för barn (7–12 år) Onsdagar 
klockan 16.00-17.30 från 16 januari till 
22 maj. Håll utkik på vår hemsida för mer 
info: bibliotek.sigtuna.se
Ingen läxhjälp på lov och helgdagar. 
Arrangeras i samarbete mellan Märsta bibliotek, 
Rädda barnen och Familjecentrum

Internationella kvinnodagen

Vi uppmärksammar Internationella 
kvinnodagen som är den 8 mars med 
temasagostund (6 mars, klockan 9.30, 
obs! datumet) och hela veckan lyfter vi 
fram extra många bra böcker om coola, starka tjejer.

Sportlov 25 februari–1 mars
På Märsta bibliotek blir det speltema hela veckan. 
Håll utkik på hemsidan: bibliotek.sigtuna.se 
Även Sigtuna museum har speltema denna vecka.

SPORTLOV=SPELLOV 
I MÄRSTA & SIGTUNA 
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Sigtuna bibliotek 

Babystund på bibblan
Rim och ramsor med små barn 0–2 år. 
Anmäl dig och ditt barn till 08-591 262 71
eller paula.norrlid@sigtuna.se 
Onsdag 13 mars och 10 april, klockan 10.30

Sagostund
Vad gömmer sig i vår magiska 
sagokista idag? Välkommen att 
lyssna på sagor tillsammans. 
För barn 3–5 år, syskon är välkomna.  
Varje fredag kl. 15.00 
Från 1 februari till 26 april. 

Läxhjälp för barn (7–12 år) 
Sigtuna biblioteks barnavdelning, plan 2. 
Från 16 januari till 29 maj. Varje onsdag 
under terminen kl. 15.00–16.30. Fråga 
efter våra volontärer på plats. Ingen 
läxhjälp på lov och helgdagar. 
Arrangör: Sigtuna bibliotek i samarbete 
med Rädda Barnen

Världsbokdagen 23 april
Vi uppmärksammar 
Världsbokdagen med 
vernissage för årets 
teckningstävling 
”Min favoritbok”. 
En inbjuden klass medverkar, 
tio vinnare utses sedan efter 
omröstning. Dessa får pryda 
bibliotekets väggar i trapp-
uppgången. Kom och rösta på 
din favorit fram till 10 maj!

SIGTUNA BIBLIOTEK
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Familjelördag            
Lördag 9 mars 
klockan 11.00–15.00
Klockan 13.00 
Under ett rabarberblad 
Anja Bigrells och Daniel Bengtsons 
barnföreställning ”Under ett 
rabarberblad”, tonsättningar av 
Lena Sjöbergs poesibok med 
samma namn. För barn i alla åldrar.

Klockan 14.00 
Vi planterar frön. (Samtidigt pågår 
författarprogram för vuxna – Crister Mattsson berättar om 
sin bok ”Vägvisare i Sigtuna” på vuxenavdelningen.) 

Pyssla bokmärken av blad hela dagen
Gratis biljetter till barnföreställningen bokas på Sigtuna bibliotek 
från 1 mars: sigtunabibliotek@sigtuna.se eller 08-591 262 71. 
Plats: Sigtuna bibliotek, Runstigen 1, Sigtuna 

Arrangör: ABF, Kultur och Fritid

Fo
to

: Lars C
laso

n

LUNDA BOKSTATION 
Barnteater ”Tre små grisar”
Söndag 27 januari klockan 13.00 
(obs veckodagen!)
Teater Tummeliten spelar för 
barn cirka 3–7 år i vuxens sällskap. 
Gratis biljetter från 15 januari: 
rosersbergsbibliotek@sigtuna.se 
eller 076-547 33 99 (gärna sms). 
Plats: Lunda bokstation i Lunda kyrkskola
Arrangör: Kultur och Fritid, Svenska kyrkan.
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                                      SIGTUNA BIBLIOTEK/LUNDA BOKSTATION
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Rosersbergs bibliotek

Rosers Readers 
Välkommen till bokklubben på 
Rosersbergs bibliotek där vi pratar 
om böcker och fikar! För dig som 
är cirka 9–12 år. Vårens datum: 
onsdagarna 6 februari, 6 mars, 
3 april klockan 15.00–15.45.
Anmälan: rosersbergsbibliotek@
sigtuna.se eller 076-547 33 99 (gärna 
sms). Plats: Rosersbergs bibliotek, 
Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Arrangör: Kultur och Fritid, 
Svenska kyrkan

Barnteater ”Prinsessan på ärten”
Söndag 12 maj klockan 13.00 (obs veckodagen!) 
Teater Tummeliten 
spelar för barn cirka 
3–6 år i vuxens sällskap. 
Gratis biljetter bokas 
från 25 april: 
rosersbergsbibliotek@
sigtuna.se eller 
076-547 33 99 (gärna 
sms).
Plats: Rosersbergs 
bibliotek, Rosersbergs-
vägen 38, Rosersberg
Arrangör: Kultur och 
Fritid, Svenska kyrkan

Påsklov
Vikingatema – extra många böcker om vikingar att låna!

Fo
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Valsta bibliotek

Fredag den 1 februari 
klockan 10.00 nyinvigs 
Valsta bibliotek. 
För invigningsprogram 
och mer information om 
aktiviteter i Valsta se: 
bibliotek.sigtuna.se/web/arena/kalender

För pedagoger 
Gå in och titta på bibliotekets webbsida 
bibliotek.sigtuna.se för information 
om biblioteksvisningar för förskoleklass, 
bokning av klassbesök och liknande på 
biblioteken. Kontakta oss vid frågor. 
För kontaktuppgifter, se sidorna 14-15.

Följ oss på Instagram!
@sigtunakommunsbibliotek där vi lägger ut tips 
om vad som händer på bibblan, boktipsar och 
postar snygga bookface. 
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Påsklov 13 april–22 april. Vikingatema hela veckan 
på alla kommunens bibliotek och på Sigtuna museum.

Lördag 13 april klockan 13.00
Emilie Eliasson Hovmöller besöker 
Märsta bibliotek och berättar 
om sina böcker om vikingarna 
Estrid och Ragnvald. 

13 april - 18 april 
Vikingapyssel på alla bibliotek i 
kommunen. För detaljer, håll utkik 
på hemsidan: bibliotek.sigtuna.se.

Måndag 15 april klockan 13.00
Arkeologi för barn och vuxna på 
Sigtuna bibliotek. Arkeologen  
Anders Söderberg från Sigtuna 
museum berättar om föremål 
från Sigtunas senvikingatid.

13 april–22 april
Studion på Sigtuna museum är 
alltid öppen när museet är öppet.
Här kan du skapa på egen hand, 
vikinga-inspirerat material 
finns på plats hela veckan.

PÅSKLOV=VIKINGALOV 
I MÄRSTA & SIGTUNA

ALLA KOMMUNENS BIBLIOTEK & SIGTUNA MUSEUM
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SKAPA PÅ SIGTUNA MUSEUM!
Tisdag 16 april
Vi tittar på arkeologiska fynd, och 
gör pärlor som på vikingatiden!

Alla dagar klockan 12.00–16.00 
För barn i alla åldrar, fri enté.

Torsdag 18 april klockan 16.00
Vi avslutar vårt vikingatema med två 
filmvisningar av Halvdan Viking. 
Plats: Biokällan i Märsta och Gröna 
ladan i Sigtuna klockan 16.00. För 
barn i vuxens sällskap (ej för institu-
tioner). Obs! Vi börjar dela ut gratis 
biobiljetter på biblioteket i Märsta 
efter vårt författarbesök den 13 april 
och på biblioteket i Sigtuna den 
15 april efter arkeologiföreläsningen. 
På Sigtuna museum delas det ut 
biljetter 16 april i samband med 
skapande i Studion. Först till kvarn!
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ALLA KOMMUNENS BIBLIOTEK & SIGTUNA MUSEUM

Onsdag 17 april
Vi bygger vikingabåtar 
i olika material.

Torsdag 18 april
Vi inspireras av vikingatidens 
tro på amuletternas magiska 
kraft. Gjut din egen 
lyckoamulett!
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Kultur för barn och unga på 
Sigtuna museum våren 2019

FAMILJEDAGAR PÅ SIGTUNA MUSEUM
På Sigtuna museum visas utställningen Sigtunahistorier/Sigtuna 
Stories som handlar om Sigtuna kommuns historia från stenåldern 
fram till idag. Under familjedagarna har vi visningar med olika 
teman och i Studion är det laddat för eget skapande för hela 
familjen med material som knyter an till dagens tema. 

Lördag 23 februari SPEL! SPEL! SPEL!
Sportlovets första dag spelar vi spel på museet! Lär dig att spela 
det gamla vikingaspelet Hnefatafl. Gör egna spel i Studion. 
Mer information om programmet för dagen kommer på vår hem-
sida, vår Facebooksida samt på vår Instagram: @sigtunamuseum
Öppet 12.00–16.00. Fri entré.

Lördag 6 april KLÄDBYTARDAG
Klädbytardag för vuxna och barn, i samarbete med Sigtuna-
bygdens Naturskyddsförening, SigtunaVatten med flera. Mer 
information om programmet för dagen kommer på vår hemsida, 
vår Facebooksida samt på vår Instagram: @sigtunamuseum 
Öppet 12.00–16.00. Fri entré.
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LOV PÅ MUSEET!

SPORTLOV = SPELLOV
På sportlovet fyller vi museet med spel! Spela Hnefatafl och andra 
historiska spel. Även Märsta bibliotek har speltema denna vecka.
Familjedag lördag 23 februari.
SKAPANDE I STUDION tillsammans med en kulturpedagog:
Torsdag 28 februari och fredag 1 mars.
Mer information kommer på vår hemsida, vår Facebooksida 
samt på vår Instagram: @sigtunamuseum
Öppet tisdag-söndag12.00–16.00. Fri entré.

PÅSKLOV = VIKINGALOV
På påsklovet samarbetar vi med kommunens bibliotek, 
se vårt gemensamma påsklovsprogram på sidan 8-9. 
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En del av ett Hnefatafl-spelbräde från1000-talets Sigtuna.

SPORTLOV=SPELLOV 
I MÄRSTA & SIGTUNA
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Guidade visningar och eget skapande 
i Studion på Sigtuna museum
Visning av utställning med möjlighet till efterföljande arbete i 
Studion. Kostnadsfritt för kommunens skolor och förskolor. 
Se fullständigt skolprogram på www.sigtunamuseum.se 
Hör av er till vår kulturpedagog Anna Hedberg på telefon: 
08-591 262 45 eller e-post: anna.hedberg@sigtuna.se

Exempel på visningar som skolor kan boka:
VISNING - SAKLETARJAKT FÖRSKOLEKLASS - ÅRSKURS 3
Hur levde människor i Sigtuna för tusen år sedan? Fanns det vikingar 
här? I denna lekfulla visning får eleverna lära sig enkla fakta om 
Sigtuna kommuns historia. Vi går på sakletarjakt i museet och letar 
föremål från olika tider och avslutar med ett samtal om vad som kan 
finnas kvar av vår tid om tusen år.
Tidsåtgång ca 1,5 timme. ► DE SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNENA

VISNING OCH SKAPANDE - FLYTT OCH FLYKT GENOM TIDERNA
ÅRSKURS 7-9 SAMT GYMNASIET OCH SFI
Människor har rest till och från Sigtuna i alla tider, från vikinga-
tidens båtresor till flygtrafiken idag. I denna visning tar vi del av 
människors berättelser om att komma till Sigtuna för länge sedan 
eller alldeles nyligen, av lust och nyfikenhet eller av nöd och tvång. 
Eleverna arbetar fördjupat med varsin historia och förmedlar den 
till sina klasskamrater med text eller bild.
Tidsåtgång ca 1,5 timme + en lektion med efterarbete på skolan.
► SAMHÄLLSKUNSKAP ► BILD
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Studion på Sigtuna museum
är alltid öppen när museet är öppet! 
Ett rum för att skapa, läsa och leka! 

Barnens museum
Klä ut er och lek i utställningen!
Upptäck utställningen med våra två barnspår 
i två olika nivåer som passar barn i alla åldrar!

Barnens 
museum



ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER 

Adress: Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Telefon: 08-594 309 59, 076-547 33 99
E-post: rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se 

Märsta bibliotek
Måndag 10.00–19.00
Tisdag    10.00–19.00
Onsdag  10.00–19.00
Torsdag  10.00–19.00
Fredag   10.00–18.00
Lördag   10.00–15.00

Adress: Kulturtorget, Märsta
Telefon: 08-591 262 70
E-post: marstabibliotek@sigtuna.se 
Webb: bibliotek.sigtuna.se 

Valsta bibliotek
Valsta bibliotek öppnar 1 februari 2019. För aktuell 
information och öppettider se bibliotek.sigtuna.se 
Adress: Valsta centrum, Hammargatan 6, Märsta
E-post: valstabibliotek@sigtuna.se

Lunda bokstation 
Lunda bokstation ligger i Lunda kyrkskola, cirka 15 km 
nordöst om Märsta. Där kan man låna ett urval böcker, 
ljudböcker med mera från kommunens folkbibliotek. 
Kontakt: bibliotekarie Karin Sjölund 076-547 33 99.

Rosersbergs bibliotek
Tisdag    12.00–16.00
Onsdag  12.00–19.00
Torsdag  12.00–16.00
Fredag   12.00–16.00
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SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEK



Adress: Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Telefon: 08-594 309 59, 076-547 33 99
E-post: rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se 

Adress: Kulturtorget, Märsta
Telefon: 08-591 262 70
E-post: marstabibliotek@sigtuna.se 
Webb: bibliotek.sigtuna.se 

Rosersbergs bibliotek
Tisdag    12.00–16.00
Onsdag  12.00–19.00
Torsdag  12.00–16.00
Fredag   12.00–16.00

Sigtuna bibliotek  
Meröppet alla dagar kl. 6.00–22.00
Bemannade öppettider:
Måndag  
Tisdag     
Onsdag   
Torsdag   
Fredag    
Lördag   
Söndag   

Adress: Runstigen 1, Sigtuna
Telefon: 08-591 262 71 
E-post: sigtunabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se 
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SIGTUNA MUSEUM 
Sigtuna Museum & Art

Måndag stängt (Måndagar öppet 1 juni - 31 augusti)
Tisdag    12.00–16.00
Onsdag  12.00–16.00
Torsdag  12.00–16.00
Fredag    12.00–16.00
Lördag    12.00–16.00
Söndag   12.00–16.00

Adress: Stora gatan 55, Sigtuna
Telefon: 08 - 591 266 70
E-post: sigtunamuseum@sigtuna.se
Webb: www.sigtunamuseum.se
Fri entré oktober till april. Maj–september: 100 kr för dig över 20 år.
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Konsthall Märsta är 
stängd sedan juni 2018.

12.00–17.00
Endast Meröppet
12.00–17.00
12.00–17.00
12.00–17.00
Endast Meröppet
Endast Meröppet



Jecko & Jessie 
Ett skratt för livet
Lördag 23 februari klockan 
15.00 i Kulturumteatern
Jecko & Jessie – kända från 
Barnkanalen med program som 
Mysteriet, Sommarlov och det 
egna succéprogrammet ”Så gör 
man inte” – har nu återigen 
tagit sig an en egen underbar 
show!

Att få skratta är kanske viktigare än någonsin och det är just 
det som är drivkraften i Jecko & Jessies nya föreställning ”Ett 
skratt för livet”! Produktionen skapas inom Vara Konserthus 
residensverksamhet Artist in Residence. För barn, ungdom 
och familj! Från 3 år. Pris: 120 kr
Köp biljett: på Märsta bibliotek eller via Nortic: https://www.
nortic.se/dagny/show/64703 Länken ligger på www.sigtuna.se 
Arr: Kultur och Fritid

I Mumindalen
Lördag 2 mars klockan 15.00
i Kulturumteatern
En musikalisk resa i Tove 
Janssons förtrollade värld.
Det är den första varma vår-
dagen och Mumintrollet har 
försovit sig. De övriga Muminfigurerna som Snusmumriken, 
Lilla My, Filifjonkan, Tooticki och Hemulen har fullt sjå med 
att hitta och väcka honom. Detta blir en härlig musikteater 
med alla de kända Mumin-sångerna komponerade av Erna 
Tauro, och med levande musik av tre professionella musiker. 
Missa inte detta tillfälle att få träffa ”riktiga” Mumintrollet. 
Från 3 år. Pris: 110 kr Köp biljett: på Märsta bibliotek eller 
via Nortic https://www.nortic.se/dagny/show/64573 Länken 
ligger på www.sigtuna.se Arr: Kultur och Fritid

Familjeföreställningar i Kulturum


