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Tisdagskvällar på fritidsgården
Tisdagskvällarna på Tierps fritidsgård är en verksamhet för ungdomar med funktionshinder från  
13 år och uppåt. Ungdomen och dennes föräldrar bestämmer själva vilka tider man kommer och 
går och vilka aktiviteter man deltar i.  
Personalen/fritidsledarna står för aktiviteterna, men har inget omsorgsansvar, vilket kan innebära 
att ledsagare eller förälder behövs. I vissa aktiviteter tillkommer eventuellt en mindre extrakostnad 
för föräldrar och ledsagare som vill delta i aktiviteterna. 
Tisdagar klockan 17-20. 

Familjelördagar
Varje lördag händer det något särskilt för barn och unga i Tierps kommun. Vi kallar det för ”Familje-
lördagar” eftersom hela familjen är välkommen. Arrangemangen är kostnadsfria och äger rum på 
Kulturhuset Möbeln, varje familjelördag avslutas med gratis fika.

”Familjelördagarna” innehåller allt ifrån teater och film till sagoberättande och kreativt skapande. 
Det är en naturlig mötesplats som erbjuder aktiviteter för hela familjen och skapar nya kontaktytor 
mellan familjer med olika sociala- och kulturella bakgrunder.
Bokning sker via biblioteken i Tierp på telefon 0293- 21 82 60. 

I höst blir det inga kulturveckor för funktions-
nedsatta, i stället blir det kulturprogram under 
hela hösten! Du kan gå på teater, lyssna på 
musik, gå på dans, bada, baka, pyssla, se på 
film, prova på yoga eller gå på en guidad  
visning i Lövstabruk.  
Det kan hända att något program ställs in 
eller tillkommer. Tiden och platsen för någon 
programpunkt kan också ändras.  
Jag hoppas vi ses i höst! 
 
                    / Ulrika Björck, kultursekreterare,Tierps kommun 



Tisdag 22 augusti kl 17-20

Bingo
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi startar höstens program med bingo.
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Lördag 26 augusti kl 13-01

Tierps torgfest!
Stora Salutorget, Tierp

Lördagen den 26 augusti fylls Tierps Stora 
Salutorg med musik, underhållning, knallar och 
serveringstält, när Tierps Torgfest arrangeras för 
andra året i rad. Allt med fri entré! 
Besökarna bjuds på en myllrande blandning med 
marknadsknallar, musik och annan underhåll-
ning från scen, serveringstält och matprodukter. 
Under eftermiddagen kommer förarna i festens 
lådbilsrace att flaggas i väg, det blir finbilsparad 
och annat kul! Till kvällen riggas Stora Salutorget 
om för en äldre publik, med mer mat, dryck och 
musikunderhållning.
Arr. Tierps kommun och lokala företag genom Näringsliv i Samverkan 
(NIS). 

 

Lördag 26 augusti kl 10.30-11.30

Familjelördag: Frost
Tierps bibliotek, utställningshallen

Vi lyssnar och sjunger med till musiken i filmen 
Frost. För de som vill finns även pyssel med 
tema Frost. Naturligtvis får alla som vill klä ut 
sig till någon av karaktärerna i 
filmen. För alla åldrar.  
Boka plats via biblioteket,  
tel. 0293-21 82 60. 
Arr. Tierps kommun

Tisdag 29 augusti kl 17-20

Biljardturnering
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Är du bra på biljard? Eller vill du prova på?  
Välkommen till Tierps fritidsgård. 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

 

Onsdag 30 augusti

Aspenbadet 50 år! 
Aspenbadet, Palmgatan 16, Tierp

Kom och fira med oss på Aspenbadet!  
Mer info på tierp.se samt på Facebook:  
@badenitierpskommun.  
Arr. Tierps kommun 

Lördag 2 september kl 18.00-19.30 

Musik- och dansföreställning: 

Världsmusik med Syster Fritz, 
Flamenco & Poesi
Möbeln, Grevegatan, Tierp 

Om längtan och väntan, om månen som dör för 
att våren ska komma, om glädjen av att cykla en 
cykeltur...Musikgruppen Syster Fritz tillsammans 
med dansaren Paul Moerman bjuder på en resa 
med musik, flamencodans, poesi och kom-
munikation på 
arabiska, engel-
ska, somali och 
dari. En konsert 
för en publik i 
alla åldrar! Efter 
föreställningen 
kommer en 
afgansk musik- 
och dansgrupp 
från Now Bahar, 
afganska fören-
ingen i Tierp.  
 

Arr. Tierps kommun i samarbete med Landstinget i Uppsala Län, Syster 
Fritz och Now Bahar

Lördag 2 september kl 10.30-11.30

Familjelördag: Tierps låtverkstad
Tierps bibliotek, utställningshallen

Tierps låtverkstad är en grupp ungdomar som 
spelar folkmusik från Tierp. Ta gärna med ditt 
instrument om du har ett! Kanske kan du lära 
oss något och kanske kan vi lära dig något? Du 
är välkommen att sjunga med eller bara lyssna 
om du inte vill spela och/eller sjunga själv.  
För alla åldrar.  
Boka plats via  
biblioteket,  
tel. 0293-21 82 60.

Arr. Tierps kommun och 
Kulturskolan 

Tisdag 5 september kl 17-20 

Kanelbullens dag
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi firar kanelbullens dag – som egentligen är den 
4 september. 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Augusti September

Syster Fritz, Flamenco och poesi



Onsdag 6 september kl 17

Konsert: Some folks
Söderfors bibliotek

Favorit i repris! I samband med nyinvig-
ningen av Söderfors bibliotek kommer 
det lokala bandet Some folks att ge en 
konsert. Some folks spelar amerikansk 
folkmusik blandat med en hel del eget 
material på gitarr, 
munspel, bas, 
trummor och 
sång. Konserten 
är garanterat 
decibelvänlig. 
Förfriskningar 
serveras! 
Arr. Tierps kommun och NBV

Lördag 9 september kl 10.30-11.30

Familjelördag:  
Trolleri med Totoo trollkarl
Tierps bibliotek, utställningshallen

Totoo är en oförarglig 
och fingerfärdig figur 
som både misslyckas 
och lyckas med sina 
fantastiska trolleri- 
konster. Med sig har 
Totoo ofta en busig 
apa som lockar barnen 
till skratt med sina 
roliga apkonster. Boka 
plats via biblioteket,  
tel. 0293-21 82 60.  
Rekommenderad ålder 
4-7 år. 
Arr. Tierps kommun

Söndag 10 september kl 10-ca 17

Dagsresa till Tallkrogen i Björklinge
Tallskogen, Björklinge

Aktivitetsdag på FUB-gården Tallkrogen i Björklinge 
med ledning av personal.
 
Program:
• Gården är förberedd för aktiviteter som kubb, 

frisbee, fotboll m.m.
• Guidning på stigen, två turer.
• Låna båtar och kanoter för turer på sjön om du vill. 
• Turer görs med båtflotte (som körs av personal). 
• Möjlighet att prova bågskytte.
 
Servering av grillkorv, mackor och frukt samt dryck 
(kaffe, te, choklad, äppeldricka). Hjälp med grillningen 
ingår. Om du har andra önskemål kan du ta med 
egen matsäck. 

Information om resan: 
Buss från torget i Tierp kl 9, åter till Tierp ca 18. 
Kostnad 400 kr med bussresa. Om du reser på annat 
sätt är deltagaravgiften 300 kr. Anmälan senast 31 
augusti till Nils-Erik, tel. 0293-100 82, eller via mejl till 
info@norduppland.fub.se 
I samband med anmälan kommer vi överens om hur 
du vill betala.
Arr. FUB

Tisdag 12 september kl 17-20

Karaoke
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Kom och sjung eller lyssna till sång. 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Torsdag 14 september kl 10.30-12.00

Fågelskådning 
Följ med ut och titta på fåglar! För mer information 
kontakta Virpi Larsson, tel. 0293-73 73 11,  
e-post: virpi.larsson@studieframjandet.se 
Arr. Studiefrämjandet  

Fredag 15 september kl 18-21

Länsdans
Möbeln, Grevegatan, Tierp 

Dans till Blixterz. Karaoke. TV-spelet ”Just Dance”. 
Korv med bröd och fika. Kiosk. 
 
Program:
18.00–19.00  Mingel, karaoke och Just Dance 
19.00–19.45  Dans till Blixterz 
19.45–20.15  Karaoke och Just Dance på lilla scenen 
20.15–21.00  Dans till Blixterz 
 
Fri entré. Anmäl dig senast 6 september till Mathiaz 
Boström, tel. 0293-21 83 08, e-post:  
mathiaz.bostrom@tierp.se 

Arr. Tierps kommun 

Lördag 16 september kl 10.30-11.30

Familjelördag: Knattebio:  
Vem? - Små filmer om stora känslor
Tierps bibliotek

Vem-filmerna är små filmer om stora känslor, om 
Lilla Nalle och hennes kompisar som leker, bråkar, 
tävlar och gosar. Berättelser om att komma bort, 
vara bäst, spika sig på näbben eller att vara ful för 
att man är gul. Det 
är varma historier 
med goda slut för 
de allra yngsta. 
Boka plats via  
biblioteket,  
tel. 0293-21 82 60. 
Alla åldrar. 
Arr. Tierps kommun

Vecka 38

Integrationsvecka 
Sedan september 2016 har ett integrationsprojekt 
pågått i Tierps kommun. Vi vill göra det möjligt för 
människor mötas och lära känna varandra. Under en 
vecka med tema integration bjuder vi in till föreläs-
ningar, workshops, språkcaféer och andra aktiviteter 
både för barn och vuxna. För hela programmet och 
mer information se:  
integrationtierpskommun.blogspot.se

Foto: Folkets bio



Tisdag 19 september kl 17-20

Pärlpyssel
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi pysslar med pärlor. 
Info: Carina Rudström tel.  
0293-21 91 60, e-post:  
carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Onsdag 20 september kl 10 samt kl 13

Herrgårdsvisning
Lövstabruk

Följ med på en historisk rundtur i Lövstabruks 
herrgård och se hur fint folk levde förr! Visningen 
tar 45 minuter och det bjuds på fika efteråt.  
Max 12 personer per visning. Boka din plats  
genom att kontakta Ulrika Borger Dåderman,  
e-post: info@leufsta.se, tel. 070-374 38 38. 

Arr. Stiftelsen Leufsta och Tierps kommun  

Torsdag 21 september kl 10 samt kl 13

Herrgårdsvisning 
Lövstabruk

Följ med på en historisk rundtur i Lövstabruks 
herrgård och se hur fint folk levde förr! Visningen 
tar 45 min och det bjuds på fika efteråt. Max 12 
personer per visning. Boka din plats genom att 
kontakta Ulrika Borger Dåderman, e-post: 
info@leufsta.se, tel. 070-374 38 38. 
Arr. Stiftelsen Leufsta och Tierps kommun 

Lördag 23 september kl 14-16

Eftermiddagscafé i Borgenkyrkan
Borgenkyrkan, Södra Esplanaden 13, Tierp 

Fika och underhållning. 
Arr. FUB 

Lördag 23 september kl 10.30

Familjelördag:  
Musikskoj med Karrik´s
Möbeln, Grevegatan, Tierp 

Kom och var med! Med musiken som språk möts 
vi, liten och stor. Tillsammans bildar vi världens 
bästa orkester! Vi varvar nya 
och gamla barnlåtar. Fartfyllt, 
svängigt, finstämt och lugnt. 
Boka plats via biblioteket, tel. 
0293-21 82 60. Alla åldrar.
Arr. Tierps kommun 

Tisdag 26 september kl 17-20

Äppelkaka á la Sanna
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi fikar äppelkaka på Sannas vis. 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun 

Onsdag 27 september kl 9-12 samt kl 13-16

Bakning i Ullfors 
Baka bröd på gammeldagsvis i bagarstugan i  
Ullfors. Ta gärna med matsäck och sitt ute om det 
är soligt väder, eller välkommen in till Mumblings-
gården. Max 10 deltagare. Anmälan till: Birgitta 
Nordqvist, tel. 0293 104 64, e-post: 
Birgitta.Nordqvist@nbv.se 

Arr. NBV  

Lördag 30 september kl 10.30-12.00

Familjelördag:  
Höst med Natursnokarna
Tierps bibliotek

Naturskyddsförening bjuder 
in barn med sina vuxna till 
att natursnoka med höst-
tema. Vi utgår från Tierps 
bibliotek och går gemen-
samt till Gammelgården. 
Där gör vi höstaktiviteter 
och avslutar med fika. 
Välkomna! (Kläder efter väder!) Ålder 2-6 år. Har 
man kunskap om naturen blir man också mer 
rädd om den! 
Arr. Tierps kommun i samarbete med Naturskyddsförening

 

Tisdag 3 oktober kl 17-20

Filmkväll
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi tittar på en rolig film, en komedi. 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60, e-post: 
carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun 

Onsdag 4 oktober kl 10.30-11.30

Agility
Gammelgården, Tierp 

Gillar du hundar? Kom och titta på en fartfylld 
uppvisning! 
Arr. Studiefrämjandet

Lördag 7 oktober kl 10.30-11.30 

Familjelördag: Världens barn
Tierps bibliotek

Läs mer nedan.

Lördag 7 oktober kl 13-14

Världens barn
Örbyhus bibliotek

Vi uppmärksammar ”Världens barn” veckan och 
ritar teckningar som sedan skickas till barn i andra 
länder för de som vill. Vi tittar och lyssnar på 
bilderboken om barnkonventionen, ”Alla barns 
rätt”, av Pernilla Stalfelt. Via den interaktiva appen 
och projektor kan alla se och höra boken uppläst 
av författaren samtidigt. Alla åldrar. Boka plats via 
biblioteket, tel. 0293-21 82 60. 
Arr. Kulturskolan, Tierps kommun

Foto: Karriks

Oktober



Tisdag 17 oktober kl 17-18

Konsert: Pärongrisen
Utställningshallen, Tierps bibliotek 

Kulturskolans stråkelever bjuder på en musika-
lisk resa i spåren efter den legendariske stor-
spelmannen Eric Öst. Under föreställningen 
bjuds publiken på spelmanshistorier. Fri entré. 

Arr. Kulturskolan, Tierps kommun 

Tisdag 17 oktober kl 17-20

Taco-kväll! 
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi äter tacos! 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Lördag 21 oktober kl 10.30-11.30

Familjelördag:  
Afrikansk dansworkshop
Tierps bibliotek

Lär dig afrikansk 
dans! Kom och 
lyssna till somalisk 
musik, titta på flera 
traditionella dans-
stilar och prova-på! 
Alla åldrar. 
Arr. Midnimo kulturförening, NBV, Tierps kommun

Lördag 21 oktober kl 13

Musikcafé
Björken, Palmgatan 2, Tierp 

Jörgen Anderstig spelar och sjunger. Kaffe och 
kaka. Fri entré. Anmälan till Ulrika Björck senast  
18 oktober, tel. 0293-21 83 26, e-post:  
ulrika.bjorck@tierp.se 
Arr. Tierps kommun och NBV 

Tisdag 24 oktober kl 17-20

Tipsrunda
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Testa dina kunskaper på fritidsgården, som ordnar 
en tipsrunda. Info: Carina Rudström  
tel. 0293-21 91 60, e-post:  
carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Fredag 27 oktober

Fredagsmys med högläsning
Tierps bibliotek, Grevegatan 19, Tierp 

• kl 9.30 Särskolan

• kl 10.30 Gymnasiesärskolan samt daglig 
verksamhet/omsorgen

Välkomna att lyssna på våra bibliotekarier som 
läser högt ur lagom läskiga berättelser. Njut av 
en kopp te, kaffe eller saft och tilltugg under 
tiden. Antal platser: 15/tillfälle. Anmälan till 
biblioteket, tel. 0293-21 82 60.

Arr. Tierps kommun 

Lördag 7 oktober

Båtresa till Åland 
Länsfest, i form av en Rosellakryssning med allsång.
I priset ingår: 
• Buss- och båtresa. (Båten avgår från Kapellskär 

kl  14.45) Vi hoppas att en av bussarna kan 
starta i Skutskär. Mer information om busstider 
kommer senare. 

• Baguette med ost och skinka, kaffe, te eller läsk.
• Smörgåsbord inklusive dryck.
• 1,5 timmes allsång i Fun Club.  

Pris: 340 kr för medlemmar i FUB. Alla övriga 381 kr. 
Anmäl dig senast 31 augusti 2017, men anmäl dig så 
fort som möjligt för att vara säker på att få plats.  
För frågor och anmälan, kontakta Kjell Ivarsson 
Karlsson på tel. 070-235 72 54 eller mejla till  
ivarssonkarlsson@bredband2.com 
Glöm inte att skriva FUB efter namnet för den som 
är medlem.
Arr. FUB 

Vecka 41

Tierps filmvecka! 
Under vecka 41 ger vi plats till filmkonst. Filmen 
Dheepan visas för skolelever, Uppsala kortfilms- 
festival bjuder in på ett urval av de bästa kort- 
filmerna från årets festival, samt på Uppsala Kort-
filmsfestivalen UNG. Passa på och kolla din kunskap 
om film under tipspromenaden i Tierps bibliotek! 
Filmvisningar, workshops, 
Vi berättar!-kvällen och utställning är några exempel 
på vad som händer under filmveckan. För ett helt 
program och mer information se hemsidan: tierp.se
 

Tisdag 10 oktober kl 17-20 

Pingisturnering
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi spelar pingis och tävlar mot varandra.  
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se

Arr. Tierps kommun

Lördag 14 oktober kl 10.30-11.30

Familjelördag: Teater:  
Sabelles röda klänning
Tierps bibliotek

Sabelle flyr med sin mamma från sitt hemland. Hon 
flyr från bergen, husen med de gula taken, det stora 
trädet, blommorna…  
Det här är en stark  
berättelse om att hitta  
sin plats i en ny värld.  
Boka plats via biblioteket,  
tel. 0293-21 82 60.  
Rek. ålder 5-99 år. 

Arr. Tierps kommun



Lördag 28 oktober kl 10.30-11.30

Familjelördag: Vi bygger Lego!
Tierps bibliotek

Vi bygger lego tillsammans! 
Låt kreativiteten flöda och 
bygg fritt eller efter ritning. 
Endast fantasin sätter  
gränser. Boka plats via  
biblioteket tel. 0293-21 82 60. 
Från 4-99 år. 
Arr. Tierps kommun

Tisdag 31 oktober kl 17-20

Bakning 
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Smör, socker och kanske något mer… behövs när 
vi ska baka Dumlegrottor. Efteråt blir det så klart 
provsmakning. 

Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post:carina.rudstrom@utb.tierp.se

Arr. Tierps kommun

November

Kulturveckorna
i Uppsala, Östhammar och Enköping 

Under november arrangeras kulturveckor för funk-
tionsnedsatta runtom i länet.  
Programmen finns på respektive kommuns  
hemsidor, eller kontakta: 

• Uppsala kommun: Karin Hedvall,  
tel. 018-727 17 20 

• Östhammars kommun: Erika Gelin Bergström, 
tel. 070- 633 37 59 eller Caroline Henning, 
tel. 070- 482 10 30

• Enköpings kommun: Lovisa Klint,  
tel. 0771-62 57 86 

Lördag 4 november kl 10.30–11.30

Familjelördag: Teaterföreställning: 
Kommissarie Gordon
Möbeln, Grevegatan, Tierp 

Kommissarie Gordon 
är en riktig livsnjutare, 
en erfaren, klok och 
noggrann padda som 
aldrig skulle drömma 
om att döma någon på 
förhand. Måhända är 
han lite trött emellanåt  
men aldrig för trött för en kaka! Tillsammans med 
sin pigga och listiga assistent, musen Paddy, löser 
de mysterier och i sina bästa stunder ägnar de sig 
åt de stora tankarna. En visuell föreställning i en 
miniatyrvärld med filmade inslag och skön musik. 
En fängslande deckare om ett nattligt nötmyste-
rium. Boka plats via biblioteket 0293-21 82 60. 
Rekommenderad ålder 4-99 år. 

Arr. Scenkonstkarusellen, Riksteatern i Tierp, Tierps kommun

November

Foto: Teater Pero

Tisdag 7 november kl 17-20

Dart 
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi kastar pil och räknar poäng. Kom och prova du 
också!  
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60, e-post: 
carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Lördag 11 november kl 10.30–11.30

Familjelördag:  
Teaterföreställning: Frö
Tierps bibliotek

Att så ett frö, odla, 
bygga ett träd, 
vara ett moln, dö 
eller vila en smula.  
Föreställningen Frö 
är en berättelse om 
naturens kretslopp, 
livets gång och  
människans fascination för sådant som växer.  
Boka plats via biblioteket tel. 0293-21 82 60.  
Rekommenderad från 2-4 år. 

Arr. Tierps kommun

Tisdag 14 november kl 17-20

Musikquiz
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Under denna kväll är det musiktävling på fritids-
gården. Kom och var med du också! 

Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se

Arr. Tierps kommun 

Lördag 18 november kl 10.30–11.30

Familjelördag: Syriska sagor
Tierps bibliotek

Läs mer nedan.

Lördag 18 november kl 13-14

Söderfors bibliotek

Vi läser en syrisk folksaga på arabiska och svenska ur 
boken Den förtrollade kamelen. Vi läser och försöker 
rita en berättelse tillsammans.  
Boka plats via biblioteket tel. 0293-21 82 60. Alla 
åldrar.

Arr. Tierps kommun



Lördag 25 november kl 10.30–11.30

Familjelördag: Toarulle-dockor
Tierps bibliotek

Vi skapar våra egna 
dockor av toalettrullar, 
flörtkulor, garn, tyg, 
plastögon och annat 
pyssligt. Kanske ett 
luciatåg eller Minimello-
figur?  
Boka plats via biblioteket 
tel. 0293-21 82 60.  
Alla åldrar. 

Arr. Tierps kommun

Lördag 25 november 

Teaterfestival 
Tierp 

Tre teatergrupper från Tierp och Uppsala gör 
framträdanden. 
För mer information se; 
facebook.com/allaaldrarsscen 
Arr. Föreningen Alla åldrars scen och Studieförbundet Vuxenskolan  

Tisdag 28 november kl 17-20

Julpyssel 
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi gör julpyssel tillsammans. 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Tisdag 21 november kl 17-20

Fria aktiviteter
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vad vill du göra på fritidsgården? Spela, pyssla 
eller bara vara? 
Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se
Arr. Tierps kommun

Torsdag 23 november kl 17.30

Föreläsning: Asperger
Utställningshallen, Tierps bibliotek

Anna Thalén berättar om Asperger. Att ha 
Asperger är inte något enkelt liv eftersom vår 
hjärna arbetar annorlunda än vad en ”normal” 
hjärna gör. För en del fungerar vardagen bra 
och för andra kan det vara en kamp. Men det 
viktigaste är att lära sig om sig själv och förstå 
varför. Så vad skiljer oss då åt? Vilka signaler i 
hjärnkontoret är annorlunda och hur yttrar det 
sig? Vad har jag behövt förstå och veta om min 
funktionsnedsättning för att få en fungerande 
vardag? Och vad behöver personal veta om hur 
de ska bemöta mig?
Arr. Tierps kommun i samarbete med Infoteket.

Fredag 24 november

I´m Purple, Bitch
Aspenskolans aula, Palmgatan, Tierp 

En tjej kan inte… En kille skulle aldrig…  
Det finns inte en chans att du kan!! Vad händer 
när vi bryter mot reglerna?

Välkommen till en allvarlig, viktig och rolig före-
ställning med teater, dans och massor av glitter! 
Producerad av det internationella scenkonstkom-
paniet Awake Projects.

För mer information om tidpunkt och bokning: 
www.lul.se

 
Ålder: Åk. 7-9, Gymnasiet/unga vuxna 

Arr. Scenkonstkarusellen, Riksteatern i Tierp, Tierps kommun

Foto: Martin Bohm



Lördag 9 december kl 10.30–14.00

Familjelördag: Nobelfest 
Möbeln, Grevegatan, Tierp 

Välkomna till en heldag 
med underhållning från 
kulturskolan, biblioteket 
och de hemliga gästerna 
som finns på plats. Det bjuds 
på sång, musik och teaterunderhållning. Var 
gärna med i tipspromenaden som handlar om 
fysik, kemi och litteratur. Ta gärna på dig det 
finaste du har. Boka plats via biblioteket, tel. 
0293-21 82 60. Alla åldrar. 
Arr. Tierps kommun, Kulturskolan

Tisdag 12 december kl 17-20

Filmkväll
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi ser på film. 

Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se

Arr. Tierps kommun 

Lördag 16 december kl 10.30–12.00

Familjelördag: 
Film: Tomtemaskinen
Möbeln, Grevegatan, Tierp 

Den klurige gubben Pettson och 
hans lika finurliga katt Findus är 
tillbaks i en ny långfilm baserad på 
Sven Nordqvists bok! Julen står för 
dörren och en dag hör katten Findus några barn 
prata om Tomten. Pettson lovar till sist att Tomten 
ska komma. Findus blir jublande glad, men bli  
Pettson lite bekymrad. Som alla vuxna vet han ju 
att Tomten inte finns på riktigt - så hur ska han 
nu kunna uppfylla Findus önskan? 
Arr. Tierps kommun

Tisdag 19 december kl 17-20

Julavslutning 
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Fritidsgården har julavslutning med tomtegröt 
och smörgås. 

Info: Carina Rudström  
tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se

Arr. Tierps kommun

Lördag 2 december kl 10.30–11.30

Familjelördag:  
Pepparkakor & pepparkakshus
Tierps bibliotek

Kom gärna in med ditt pepparkakshus och var 
med i den utställning som hålls under veckan. 
Det kommer även att finnas möjlighet att dekorera 
egna pepparkakor med kristyr inför pepparkakans 
dag. Boka plats via biblioteket tel. 0293-21 82 60. 
Alla åldrar. 
Arr. Tierps kommun

 

Tisdag 5 december kl 10-12

Häst och vagn 
Gammelgården, Tierp 

Kom och åk en tur med 
häst och vagn. Vi startar 
vid Gammelgården. 

Arr. Studiefrämjandet 

Tisdag 5 december kl 17-20

Bakning av pepparkakor
Tierps fritidsgård, Grevegatan 19, Tierp 

Vi bakar pepparkakor. 

Info: Carina Rudström tel. 0293-21 91 60,  
e-post: carina.rudstrom@utb.tierp.se

Arr. Tierps kommun

December



 

 
Innebandy
Torsdagar kl 18-19 

Aspenskolans motionshall, Palmgatan 7-9, Tierp 
Alla torsdagar under perioden 7 september – 7 december kan du spela innebandy. 
Arr. FUB 

 

Bad 
Onsdagar kl 17.30-18.30 

Vendelbadet, Örbyhus 
Under alla onsdagar den 6 september till och med den 6 december kan du bada. 
Arr. FUB 

 

HandiGolf
Välkommen att prova på golf! På golfklubben finns utrustning för olika behov och nivåer. Här finns 
tillgång till övningsområde med range, putsning och enkel teknikbana. Du kan spela på banan 
efter din förmåga. 
Ring Per Burman, tel. 070-581 89 28 eller Johan Malmsten tel. 070-557 25 10 för bokning och 
information. Plats: Älvkarleby golfklubb, Västanåvägen 5, Älvkarleby
Arr. Älvkarleby Golfklubb 

Tisdagskvällar på fritidsgården
Tisdag kl 17-20

Tisdagskvällarna på Tierps fritidsgård är en verksamhet för ungdomar med funktionshinder från 
13 år och uppåt. Ungdomen och dennes föräldrar bestämmer själva vilka tider man kommer och går 
och vilka aktiviteter man deltar i. Läs mer på sidan 2 i denna broschyr. 

Familjelördagar
Arrangemangen är kostnadsfria och äger rum på Kulturhuset Möbeln, varje familjelördag avslutas 
med gratis fika.”Familjelördagarna” innehåller allt ifrån teater och film till sagoberättande och 
kreativt skapande. Läs mer på sidan 2 i denna broschyr.

Program som återkommer varje vecka under hösten 



Studiecirklar

Vill du gå en kurs tillsammans med andra? Kurserna pågår under hösten 2017.  

 

Teater
Måndagar kl 18.00-20.15

Start: 4 september
Möbeln, Grevegatan 19, Tierp 

Vill du komma och spela teater tillsammans med oss i höst? Vi är ett gäng som spelar och  
skapar teater och som gärna vill ha fler i vår grupp. Så ta nu chansen och kom med du också.  
Ledare är teaterpedagogerna Jenny Normark Momquist och Anna Witwicki
 
Avgift: 50 kr/deltagare. Information och anmälan till Jenny Normark Momquist 
e-post: allaaldrarsscen@gmail.com eller tel. 073-085 19 76
Arr. Studieförbundet Vuxenskolan och Alla åldrars scen

 
Dans
Tisdagar kl 16.00-17.30

Möbeln, Grevegatan 19, Tierp

Start tisdag 29 aug. 8 gånger. Både du som har dansat tidigare och du som är nybörjare kan 
delta. Ledare: Kjell Mattsson. 

Information och anmälan: Virpi Larsson, tel. 0293-73 73 11,  
e-post: virpi.larsson@studieframjandet.se 
Arr. Studiefrämjandet 

 
Yoga 
Tid, plats och ledare meddelas senare. 

Du får under några kvällar prova yogarörelser till lugn musik. Du blir lugn och avslappnad och 
samtidigt pigg. Du kan göra yoga sittande eller på yogamatta du väljer det som passar dig.

Information och intresseanmälan till Elisabeth Liby, e-post: elisabeth.liby@sv.se , tel. 018-10 23 76.
Arr. Studieförbundet Vuxenskolan



Frågor om kulturprogrammet?
Kontakta Ulrika Björck, Kultur och fritid, 0293–21 83 26


