
Varför skulle det vara nödvändigt att läsa bok? 

Min första – och fortfarande oöverträffade – 
bokupplevelse är ”Nalle” av Grete Janus Hertz 
och Mogens Hertz. Mitt eget sönderälskade 
exemplar med klotter, klistermärken och lösa 
sidor ligger väl skyddad i en arkivbox jag aldrig 
öppnar. När jag någon gång vill påminna mig 
om litteraturens innersta väsen bläddrar jag i 
mina barns moderna utgåva.

”Nalle” är själva grunden. Det finns ingen enklare litteratur. 
Första uppslaget, text: ”Det här är Nalle”. Och så en bild på 
Nalle.

Där startade min livslånga resa in i lyssnandet, läsandet, den 
inre resan. Eftersom mina föräldrar läste för mig så läste jag för 
mina barn. 

Även om jag inte var fullt lika excentrisk som min far. Han läste 
Ernest Hemingways ”Den gamle och havet” för mig och min 
bror när jag var 8-9 år, min bror var 5-6. Definitivt en vuxen-
roman. Att den var spännande hörde vi på pappas röst men vi 
begrep inte mycket av handlingen.

Att läsa högt är en resa. Du reser tillsammans med ditt barn för 
att se vad som finns runt nästa hörn. Och nästa. Och nästa. Jag 
lovar: det är fortfarande oöverträffat. När ni sätter er tillrätta 
för sagoläsning tar ni plats i en farkost utan begränsningar. Den 
resan är den mest kärleksfulla gåvan av alla.

Om du har minsta ambition att berika ditt barns upplevelse 
av världen är det nödvändigt att läsa bok, att berätta. ”Nalle” 
visade mig världen. 

Stäng av paddan. 
Läs en bok för ditt barn. 
Berätta fritt ur hjärtat. 
Det är nödvändigt.

Jim Sjöberg 
Slottsuppsyningsman - Gripsholms slott
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   BOOKworms (9-16 år) 

Tycker du om att läsa böcker? Vill du prata om det du läser? 
Då ska du absolut vara med i BOOKworms!

Förutom att läsa böcker ger vi varandra tips på favoriter, spelar 
spel, fikar och har kul. Bokklubbarna finns i alla kommundelar och 
vi brukar träffas en gång i månaden.

Vill du vara med? Maila barnbiblioteken@strangnas.se

Under hösten startar vi en ny 

BOOKworms-grupp på Multeum. 

17 september 15.30 är du som är 

mellan 9 och 18 år och sugen på 

att prata böcker välkommen att 

komma på en första träff!
I Strängnäs kommun har vi arbetat med BOOKworms sedan länsstarten 2007. 

Idag har vi 7 aktiva bokcirklar för barn och ungdomar i kommunen. Gillar du att skriva mer än att läsa? 

Skicka ett meddelande till oss på 
barnbiblioteken@strangnas.se och 
var med i Multeums nystartade 
skrivarcirkel!

  

 
Bokugglan
barnbiblioteken@strangnas.se

Kulturhuset Multeum
Alexandra Uhlmann Konjicija
alexandra.uhlmann@strangnas.se

Mariefreds bibliotek
Anna Stråhle
anna.strahle@strangnas.se

Katharina Törnqvist
katharina.tornqvist@strangnas.se

Stallarholmens bibliotek
Veronica Holst Wiberg
veronica.holstwiberg@strangnas.se

Åkers bibliotek
Amanda Greek
amanda.greek@strangnas.se
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Omslagsbild och halloweenillustrationer: 
Isabella och Fride, vinnare i årets teckningstävling

’
Kulturhuset Multeum  Mariefred  Stallarholmen  Åker      

Barnbibliotekens 
kulturprogram  

hösten 2019

”Kan böckerna läsa 
människor?
 
Det kan de förstås! 

Hur skulle de annars 
veta allting om oss?” 
 
 – Lennart Hellsing



Sagostunder på öppna förskolorna i samarbete med

September
Veterinär - sagostund
Aj! Tassen värker och nosen snorar. Även 
djur kan bli sjuka. Vi läser en saga om 
veterinären, djurens egen doktor! 
Tisdag 3 september 
9.30 Multeum

Bockarna Bruse - musiksaga 
Anette Kumlin från Scenkonst Sörmland 
läser Bockarna Bruse och med sig har 
hon sin oboe. 
Tisdag 3 september 
9.20 Stallarholmens bibliotek 
samarr. Scenkonst Sörmland

Babysagostund
Rim och ramsor på kyrkans öppna 
förskola med din bebis. 
Torsdag 5 september 
10.30 Öppna förskolan i Mariefred

Yogasaga - familjemys
Perfekt för dig som inte kan sitta stilla en 
hel saga eller inte provat yoga tidigare!
Fredag 6 september 
14.30 Multeum 

Yogasaga  - familjemys 
Yogasaga med Marie Nylen. 
Fredag 6 september 
14.30 Mariefreds bibliotek 
samarr. Yogami2

Sagostund på Eken 
Följ med biblioteket till församlings-
hemmet där vi läser sagor, sjunger och 
ramsar på Ekens öppna barnverksamhet. 
Måndag 9 september 
10.00 Eken Stallarholmen 

Byggjobbare - sagostund 
Spik för spik, bräda för bräda. På bygget 
jobbas det hårt. Följ med och lär dig mer 
om vad en byggjobbare kan ha för sig! 
Tisdag 10 september 
9.30 Multeum 
Onsdag 11 september 
9.30 Åkers bibliotek

Yogasaga - familjemys  
Yogasaga med Marie Nylen.
Fredag 13 september 
14.30 Mariefreds bibliotek 
samarr. Yogami2

Klassiska sagor 
Det finns många fina berättelser i 
sagoskatten. Idag väljer vi ut favoriterna.
Måndag 16 september 
9.15 Åkers bibliotek
 
Yogasaga 
Perfekt för dig som inte kan sitta stilla en 
hel saga eller inte provat yoga tidigare!
Måndag 16 september
9.30 Multeum 
10.00 Stallarholmens bibliotek

Robotdans - temasaga 
Vi läser en saga och testar en robotdans.
Måndag 16 september 
11.00 Mariefreds bibliotek 

Bonde - sagostund 
Vete, råg, korn och havre. Råmande kor 
och gnäggande hästar. Arbetet på en 
bondgård är hårt men roligt.  
Tisdag 17 september 
9.30 Multeum 

Yrken - sagostund  
Vad gör egentligen vuxna på jobbet hela 
dagarna? Vi läser om några av dem. 
Tisdag 17 september 
9.20 Stallarholmens bibliotek

Yogamys - familjemys 
Yogasaga med Marie Nylen. 
Fredag 20 september 
14.30 Mariefreds bibliotek 
samarr. Yogami2

 Aj, ett plåsterdrama - barnteater
Från 4 år
Teater Martin Mutter 
”En gång fick jag en sticka från soffan när 
jag letade efter en gurka.” Varje sår är ett 
pyttelitet trauma. Varje litet ärr bär på 
en historia. AJ! – ett plåsterdrama är en 
visuell, humoristisk och bloddrypande 
föreställning om plåstrets magi. 
Lördag 21 september 
13.00 Folkets hus, Åker 
Entré: 50 kr/person 
OBS Begränsat antal platser
Förköp 2 veckor innan
samarr Strängnäs Riksteaterförening och ABF

Prins och prinsessa - sagostund
Högt uppe i ett torn eller mitt i skogen 
på en picknick. Sagans prinsessor finns 
överallt och idag besöker vi några av dem. 
Tisdag 24 september 
9.30 Multeum
Onsdag 25 september 
9.30 Åkers bibliotek 

Yogasaga - familjemys 
Yogasaga med Marie Nylen. 
Fredag 27 september 
14.30 Mariefreds bibliotek 
samarr. Yogami2

Zumba kids 
Vi reser till Karibien och får prova 
afrikanska och latinamerikanska rytmer. 
Dans och lek där vi rör oss till coola 
moves och hittar på lite bus. 
Kanske träffar vi på en och annan haj 
också!  
Lördag 28 september 
14.00 Mariefreds bibliotek

Oktober
Magiska djur - sagostund 
Slut dina ögon och tänk på ett magiskt 
djur. Kanske är det just ditt djur som 
dyker upp i vår saga.  
Tisdag 1 oktober 
9.30 Multeum 

Bidde det då? - dramasaga
Vi dramatiserar och funderar. Vad bidde 
det då? Bidde det någonting? Eller? 
Tisdag 1 oktober 
9.20 Stallarholmens bibliotek 
Onsdag 2 oktober 
9.00 och 10.00    Mariefreds bibliotek 

Babysagostund 
Rim och ramsor på kyrkans öppna 
förskola med din bebis. 
Torsdag 3 oktober 
10.30 Öppna förskolan i Mariefred

Kanelbullesagor - familjemys 
Hurra! Äntligen är det kanelbullens dag. 
Vi firar med kaneldoftande sagor.  
Fredag 4 oktober 
14.30 Multeum 

Konstiga djur - barnteater 
För ca 3-6 år
Mittiprickteatern
Efter den Augustnominerade boken. 
Jättemyrsloken misstänker att han är 
världens konstigaste djur. För att vara 
säker på sin sak så anordnar han en 
tävling. Det visar sig att en hel del vanliga 
djur kan vara jättekonstiga. Hur väljer 
man en vinnare när alla är helkonstiga? 
Lördag 5 oktober 
11.00 Gula industrihuset Stallarholmen
Entré: 50 kr/person 
OBS Begränsat antal platser
Förköp 2 veckor innan
samarr Strängnäs Riksteaterförening och ABF

Sagostund på Eken 
Vi läser sagor, sjunger och ramsar på 
Ekens öppna barnverksamhet. 
Måndag 7 oktober 
10.00 Eken Stallarholmen

Bluebot - sagostund
Kom och träffa vår maskot, blueboten. Ett 
litet elektroniskt djur som hjälper till att 
visa bilder när vi berättar sagor.
Tisdag 8 oktober 
9.30 Multeum 
Onsdag 9 oktober 
9.30 Åkers bibliotek

Böckerna om Bojan  
Johan Anderblad kommer på besök till 
Mariefred och berättar om sina böcker. 
Lördag 19 oktober 
11.00 Mariefreds bibliotek
OBS Begränsat antal platser
Hämta gratisbiljett  
samarr Mariefreds litteraturfest 

Djurungar - sagostund 
Finns det något sötare än ett fluffigt 
lamm? Eller en hundvalp  med alldeles 
för stora tassar? Idag läser vi sagor om 
alla möjliga sorters djurungar. 
Tisdag 22 oktober 
9.30 Multeum 

Djur - sångsagostund 
Vi läser och sjunger om djur. 
Tisdag 22 oktober 
9.20 Stallarholmens bibliotek

Djur - pysselsagostund 
Det kryper, det trumpetar, det skäller 
och det piper. Vi läser sagor om djur, 
och pysslar lite också. 
Tisdag 22 oktober 
11.00 Mariefreds bibliotek
 
Djur - sagostund 
Det kryper, det trumpetar, det skäller 
och det piper. Vi läser sagor om djur. 
Onsdag 23 oktober
9.30 Åkers bibliotek

 Väsenologi 
 Vet du vad ett skogsrå är? 
 En spiritus? Ingela Korsell 
debuterar som faktaboksförfattare med 
en spännande bok om nordiska väsen. 
Lördag 26 oktober 
15.00 Multeum 

 Okända djur
 Läslov på Multeum
 Se separat program
Måndag 28 - Onsdag 30 oktober  
Multeum 

 Okända djur 
 - sångsagostund 
 ”På det första löv som 
singlar sitter smådjur och det hörs ett 
evigt fnitter”. Så många härliga sånger 
om djur av alla det slag som finns i den 
svenska musikskatten. Kom och sjung 
med oss!
Tisdag 29 oktober 
9.30 Multeum 

Serieteckning 
 7-12 år 
 Prova på serieteckning med 
Susanne Viborg från Kulturskolan. 
Anmälan: 
veronica.holstwiberg@strangnas.se .
Tisdag 29 oktober 
13-15 Stallarholmens bibliotek  
samarr Kulturskolan

Pax
 - om skräcken i Mariefred 
 Jim Sjöberg och Josefine 
Lindqvist från Gripsholms slott berättar 
om Paxböckerna. Josefine ur ett litterärt 
perspektiv och Jim kikar på böckernas 
miljöer. Observera att föredraget riktar 
sig till vuxna och äldre barn. 
Tisdag 29  oktober 
19.00 Mariefreds bibliotek

November
 Läslov på slottet
 för hela familjen  

 Se separat program
Torsdag  1 november 
Fredag  2 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott

Sagostund på Eken 
Vi läser sagor, sjunger och ramsar på 
Ekens öppna barnverksamhet. 
Måndag 4 november 
10.00 Eken Stallarholmen  

Drömmar - sagostund 
”Alla våra drömmar kan uppfyllas om vi 
har modet att uppfylla dem.”
- Walt Disney. Vad drömmer du om?
Tisdag 5 november 
9.30 Multeum 
Onsdag 6 november 
9.30 Åkers bibliotek 

Babysagostund 
Rim och ramsor på kyrkans öppna 
förskola med din bebis. 
Torsdag 7 november 
10.30 Öppna förskolan Mariefred 

Vi som överlevde - barnteater 
För ca. 3-8 år
Teater Sörmland
Sjuåriga Magnus har inte många män att 
identifiera sig med. Han har faktiskt inga 
alls. Men han har farmor, och mamma… 
och ja sin plastpappa då. Men honom vet 
inte Magnus om han riktigt gillar. Magnus 
Eriksson och hans farmor var några av de 
få som över levde Nyköpings Gästabud 
som ägde rum 1317. Hur ska Magnus 
kunna veta vilken kung han ska vara? Vad 
innebär det att vara kung? Eller ens att 
vara vuxen? Det är tur att han har farmor 
som kan hjälpa honom. 
Lördag 9 november 
15.00 Mariefreds bibliotek 
Entré: 50 kr/person 
OBS Begränsat antal platser
Förköp 2 veckor innan 
samarr Strängnäs Riksteaterförening och ABF

Kura gryning - Pippi Långstrump
Samlas tillsammans med andra barn runt 
om i Norden, och lyssna på en berättelse 
om världens starkaste flicka. 
Måndag 11 november 
9.30 Multeum 
10.00 Mariefreds bibliotek 
Tisdag 12 november  
9.20 Stallarholmens bibliotek
Onsdag 13 november 
9.30 Åkers bibliotek
 

Bortom regnbågen - sagostund 
Vad finns egentligen bortom regnbågen? 
Vi läser magiska sagor som förhoppnings-
vis ger oss svaret på frågan. 
Tisdag 12 november 
9.30 Multeum 

Pippi Långstrump - familjemys 
Pippi kommer och hälsar på och läser en 
saga eller två. 
Fredag 15 november  
14.30  Multeum 

Hellsing 100 år - rim & ramsor 
”Dinkeli dunkeli doja,
heter en grön papegoja. 
Dinkelidunk heter en munk, 
som bor i en pepparkakskoja.”  
Vi hyllar en ordens mästare som i år 
skulle ha fyllt 100 år. 
Tisdag 19 november 
9.30 Multeum 
10.00 Mariefreds bibliotek 

Låtsaskompis - sagostund 
Är det inte fantastiskt att alltid ha en vän 
vid sin sida? Om den vännen sen kanske 
inte syns för alla, vad gör det? Idag läser 
vi sagor om låtsaskompisar.  
Onsdag 20 november 
9.30 Åkers bibliotek 
Tisdag 26 november 
9.30 Multeum 

Bluebot - sagostund 
Vi läser en saga och testar att 
programmera med hjälp av en Bluebot. 
Tisdag 26 november 
9.20 Stallarholmens bibliotek 

Bluebot - familjemys 
Kom och träffa vår maskot, blueboten. Ett 
litet elektroniskt djur som hjälper till att 
visa bilder när vi berättar sagor. 
Fredag 29 november 
14.30 Mariefreds bibliotek

Vill ha hund! - barnteater 
För ca 3-6 år
Dockteatern Tittut 
Plötsligt slår den till, längtan efter en 
egen hund. Mjuka tassar, blöta pussar, 
gosig päls och ögon att drunkna i. Det är 
värme och hjärta. En lekkamrat och tröst i 
mörkret, värt allt besvär. Eller? 
Lördag 30 november 
13.00 Multeum 
Entré: 50 kr/person 
OBS Begränsat antal platser
Förköp 2 veckor innan
samarr Strängnäs Riksteaterförening och ABF

December
Sagostund på Eken 
Vi läser sagor, sjunger och ramsar på 
Ekens öppna barnverksamhet 
Måndag 2 december 
9.20 Eken Stallarholmen

Julberättelsen  
I ett stall långt borta börjar julberättelsen. 
Vi läser Astrid Lindgrens tolkning.
Tisdag 3 december 
9.30 Multeum 

Jul - pysselsagostund
Snart är det jul! Kom till biblioteket och 
pyssla och lyssna på en saga om julen. 
Onsdag 4 december 
 9.30 Åkers bibliotek 

Skådespelerska - yrkessaga 
Vi får besök av en skådespelerska som 
läser en saga och berättar om sitt yrke. 
Torsdag 5 december 
9.00 och 10.00 Mariefreds bibliotek 
samarr. Scenkonst Sörmland

Tomtar  - pysselsagostund 
Snart är det jul! Kom och pyssla medan 
du lyssnar på en saga om tomten. 
Måndag 9 och 
Tisdag 10 december 
9.30 Multeum 

Jul - sagostund 
Vi läser sagor med julen som tema. 
Tisdag 10 december 
9.20 Stallarholmens bibliotek  

Babysagostund 
Rim och ramsor på kyrkans öppna 
förskola med din bebis.  
Torsdag 12 december 
10.30 Öppna förskolan Mariefred
 
Snö - sagostund 
Snö i december känns som en dröm. 
Har det inte fallit någon ute får vi hitta 
på pyssel och skapa känslan inne! 
Tisdag 17 december 
9.30 Multeum 

Utställningar 

Oktober - Multeums barnavdelning

Djur som ingen sett utom vi
Illustrationer ur Linda Bondestams 
bok om djur som ingen sett.

Oktober - Mariefreds bibliotek

Väsenologi 
Värsta vådliga väsen illustrerade av 
elever i samarbete med Ingela Korsell 
och hennes nya bok om folktro. 

November - Multeums barnavdelning

Drömfångare 
Daglig verksamhet i Åker ställer ut 
sina egentillverkade drömfångare.

 


