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Studiebesök i Rikets sal

Utställning om rysshärjningarna 1719

Vernissage måndagen den 2 september kl: 13.00
En utställning för att uppmärksamma att det gått 300 år
dan rysshärjningarna 1719.
Plats: Stadshusets foajé. Utställningen pågår t.o.m torsdag den 31
september. Utställningen produceras av HAMN och Kulturhistoriska
Föreningen i Södertälje.
Medarrangörer: Hölö-Mörkö - och Järna hembygdsföreningar

se-

”Det började med julskyltning hos Norins leksaker...”

Historisk rundtur med buss i Östertälje

Lördagen den 21 september kl: 09.30
Välkomna på en historisk höstresa med Hanna Gelotte och Katarina Juhlin som guider!
Bussen tar oss till Alla Helgons Kyrka, Glasberga sjöstad, Igelsta strand, Igelstaverken och
AstraZenecas Gärtunaanläggning. Det blir också tid för överraskningar.
Kostnad: 300 kr för medlemmar och 400 kr för icke medlemmar. I priset ingår kaffe/te, en rejäl smörgås och kaka. Betala till
föreningens plusgirokonto: 851021-6 senast den14 september.
Du
kan även anmäla dig per mail till: maud.nilsson.moller@telia.com eller
sms: 070-6601111. Betala då med jämna pengar vid bussen.
Plats: Samling, Stora Torget kl: 9.00, åter till Stora Torget ca
kl:15.30.
Östertälje på 1950-talet

Södertälje Mästerskapet (SM) i Kringelbakning

Delfinal lördagen den 24 augusti och final onsdagen den 25 september. Vem bakar godaste Södertäljekringlan? Alla Södertäljebor
är välkomna att baka Södertäljes och Sveriges godaste kringla. Tävling
kringelbakning. En tävlingsjury utser den godaste kringlan.
Huvuddomare Birgitta Rasmusson från ”Hela Sverige bakar”
Medarrangör: Kanalåret 2019, Länstidningen och Södertälje City.
Plats: Centralt i Södertälje, mer information: www: smikringelbakning.se

Torsdagen den 7 november kl: 18.30
Södertäljekännaren Roger Sellberg kåserar, visar bilder och berätta biominnen från Södertälje. Vi får också höra om hans tid som klippare, ljuddesigner
och regissör. Roger kommer även att berätta om människor (kända och okända) han mött och som kommit att betyda mycket för honom.
Plats: Torekällskolan, Nedre Torekällgatan 7,
Fri entré för medlemmar, 50 kr för icke medlemmar.
Roger på Grandbiografen
Medarrangör: ABF

Gamla Södertäljevykort

Måndagen den 11 november kl 18:30

Samlaren av Södertäljevykort, Peter Taberman, berättar och visar vykort från
ett sedan länge svunnet Södertälje. Kvällen avslutas med rörliga bilder.
Plats: Södertälje Stadsscen, Estrad.
Medarrangör: Södertälje stadsscen, Estrad.
Maren på 1910-talet
Kostnad: 50 kr för medlemmar och 70 kr för icke medlemmar.

Christopher O´ Regan – Revolution och kungamord
i

Lördagen den 23 november kl 15.00
Du har kanske sett honom på TV, där han trollbinder sina tittare med
berättelser om Sveriges historia under 1700-talet. Nu har Du möjligheten att
få uppleva honom livs levande på Estrad i Södertälje.
Biljetter: 120 kr för medlemmar och 150 kr för icke medlemmar.
Plats: Södertälje Stadsscen Estrad.
Medarrangör: Södertälje stadsscen Estrad.

Levande julkalender 2019

Visning av ovanliga och sällan visade vykort från
Södertälje

Torsdagen den 17 oktober kl: 18.30
Journalisten Roger Stigell visar ovanliga och sällan visade vykort
från Södertälje. Det blir många privatutgivna vykort, en del privatfastigheter samt butiker - exteriört och interiört.
Plats: Torekällskolan, Nedre Torekällgatan 7, fri entré för medlemmar, 50 kr för icke medlemmar. Medarrangör: ABF

Lördagen den 26 oktober kl: 13.00
Ett spännande studiebesök hos Södertälje Västra Församling av
Jehova Vittnes kyrka. Visning/Guidning av Eduardo Morris.
Kaffe och bröd serveras. Fri entré för medlemmar, 50 kr för icke
medlemmar
Anmälan: Senast den 19 oktober till Peter Taberman per mail: peter.taberman@sodertalje.se
eller sms: 076-6481440.
Plats: Klockarvägen 100, Södertälje

Kringelförsäljning

Chistopher O´Regan

För nionde året i rad ordnar Kulturhistoriska Föreningen en levande
julkalender. Under fyra lördagar i advent öppnas symboliskt en lucka
och ett kort program framförs i ord och toner.
Lördagen den 30 november kl 16.00. Lunagallerian.
Lördagen den 7 december kl 16.00. S:t Ragnhilds kyrka.
Lördagen den 14 december kl 16.00. Wendela Hebbes Hus.
Stora Torget 1920
Lördagen den 21 december kl 16.00. Gamla Rådhuset, Stora Torget
Reservation för eventuella ändringar.

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.
Enkelt att bli medlem...
Det enda du behöver göra är att betala in årsavgiften 220 kronor till plusgiro:
950 97-2.
Det är viktigt att du vid betalningen skriver ditt namn och adress.
I samband med inbetalningen skriv också din epostadress och telefonnummer så vi
snabbt kan nå dig om olika erbjudande och spännande aktiviteter.
Föreningens hemsida hittar du på: www.kulturhistoriskasodertalje.se

Ingången till Havsbadet på 1920-talet

Havsbadet i all sin prakt
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Kö till ingången Havsbadet

Havsbadet med badande

