
Huset på höjdens 
Nyhetsbrev

April 
2022

Program
Invigning av 
NoMoreWar! 
Lördag 30/4

12.30 Live på 
caféscenen: And We 
Should Die Of That 
Roar

12.30 Vernissage: 
War Childhood 
Museum Pop-up 
Exhibition 

12.30 Vernissage: 
Fotoutställning: 
Tänk Om?! 

13.00 Filmvisning: 
“1395 Days Without 
Red” av Sejla Kameric

14.30 Filmvisning: 
“Terykony” 
dokumentärfilm av 
Taras Tomenko

Krigsmat serveras i 
caféet. 

Fri entré!

Hej!
Det har hänt en hel del här på Huset på höjden  
sedan restriktionerna släpptes, och förutom de 
aktiviteter och evenemang vi redan genomfört så 
har vi sedan i vintras planerat för multi-
utställningen NoMoreWar! som har premiär nu på 
lördag. Vi håller även på för fullt med planeringen 
för i sommar. Och så har vi inte ens hunnit skicka 
ut årets första nyhetsbrev. Så här kommer det!

Multi-utställning: No More War!

Kulturdag för unga
Huset på höjden och Järfälla kultur 
planerar en kulturdag för barn och unga. 
Med reservation för ändringar relaterade 
till den rådande coronasituationen har vi 
siktet inställt på den 16:e maj. Vill du och 
din förening bidra till dagen på något 
sätt? Kontakta receptionen på 
hph@jarfalla.se! 

NoMoreWar! består av 
utställningar, installationer 
samt filmvisningar och 
illustrerar den 
oåterkalleliga tidpunkten 
där fred övergår till krig.

Under NoMoreWar! kan du 
bland annat se ”TänkOm?!” 
– en fotoutställning av
James Mason, fotojournalist
som dokumenterade

Utställningen visas mellan 
30 april - 28 maj. Mån-fre 
14.00-20.00, lör 12.00-16.00. 

Fullständigt program finns 
på www.nomorewar.se

vardagslivet i ett belägrat Sarajevo,  ”War Childhood 
Museum Pop-Up Exhibition” på vår terrass, och i biografen 
visas "Terykony" - en dokumentärfilm från Ukraina om en 
övergiven barndom i en dystopisk krigshärjad värld i regi 
av Taras Tomenko.

Varmt välkommen på invigning, lördag 30:e april kl 12.30!



Kontakta oss:
E-post: hph@jarfalla.se 
Hemsida: jarfalla.se/hph
Sociala medier: husetpahojdenjarfalla

Aktivitetscafé  
Hit är alla välkomna, 
både du som pratar 
flytande svenska 
liksom du som vill 
träna på svenska 
språket. Vi fikar och 
pratar, ibland har vi 
inbjudna gäster som 
berättar om sina 
verksamheter. 
Från 5 maj har vi 
aktivitetscafét 
utomhus på terrassen 
om vädret tillåter! 
Sommaruppehåll från 
9 juni.

Dag: Torsdagar
Tid: 16.00-18.00 
Anmälan: Drop- in 
Arrangör: Huset på 
höjden

Kalendarium

30/4 NoMoreWar! 
Invigning & Vernissage

7/5 3xUll workshop:       
Krokning med Eva

12/5 Spontanfotboll 3v3

14/5 Lär dig dansa Attan

21/5 Barnteater 4-7 år: 
Vita strumpor

3/6 Babydisco med 
Öppna förskolan och 
Svenska med baby

4/6 Vernissage av 
konstnären Nidal Sawas

11/6 Ungkulturdag

13/6-2/7 Öppen terrass

Öppen terrass i sommar
Under sommarlovet v. 24, 25 och 26 har vi öppen terrass. Vi 
kommer att ha olika temadagar med aktiviteter för alla 
åldrar. Mobil musikstudio, hantverkskafé med syateljé, 
zumba, dans, spontanfotboll, samarbete med Öppna 
Förskolan samt högläsning med Jakobsbergs Bibliotek.  
Varje dag kan du även låna utrustning från Sportoteket, 
göra egna pärlarmband, måla med vattenfärger på staffli 
eller leka i vatten- och sandstationen.

Ungkulturdag 11:e juni
Lördag den 11:e juni arrangerar vi tillsammans med 
Tallbohovs fritidsgård en stor ungkulturdag på vår terrass 
för barn och ungdomar i hela Järfälla. Lokala föreningar är 
på plats och erbjuder olika aktiviteter och vi kommer bland 
annat att ha musikframträdanden, dansföreställning, 
ansiktsmålning och Silent Disco. 

Återblick på vårterminen 
Under våren har vi arrangerat familjepyssel på sportlovet 
och påsklovet, haft föräldraforum på aktivitetskaféet, haft 
ett flertal 3xUll-workshops, CV-verkstad, barnteater, metoo-
utställning för att nämna några aktiviteter. Det är otroligt 
roligt att komma igång igen nu efter Corona-pandemin! 




