HÅLL DIG UPPDATERAD!

KULTUR I SJÖSTAN
HÖST 2019

Det är möjligt att vi planerar in fler aktiviteter så följ oss på Facebook
och på vår hemsida www.kulturisjostan.se. Du som är medlem får
regelbundet mailutskick med aktuell information.

BOKCIRKEL, TEMA- & FÖRFATTARTRÄFFAR

BOKCIRKEL

FÖRFATTARTRÄFF

Arbetet i Kultur i Sjöstan bedrivs helt ideellt och vi i styrelsen är alltid
intresserade av att träffa likasinnade. Tycker du det är viktigt med kulturaktiviteter i vår stadsdel? Har du idéer på aktiviteter och programförslag?
Tveka inte att höra av dig till oss på mail: sjostadensfh@gmail.com.

Diskutera böcker

Elisabeth Åsbrink

VILL DU BIDRA SOM SPONSOR?
Är du företagare eller enskild som vill stödja våra aktiviteter? Alla bidrag
är välkomna så att vi tillsammans med dig kan utveckla vår programverksamhet. Hör av dig till oss på sjostadensfh@gmail.com.

Vi träffas på måndagar, en gång i
månaden, för att diskutera olika böcker
som vi valt tillsammans. I höst har vi valt
böckerna:
26/8 Tara Westover, Allt jag fått lära mig
23/9 Rosa Liksom, Överstinnan
21/10 Karin Smirnoff, Jag for ner till bror
18/11 Jennifer Egan, Manhattan Beach
När:

17.00

Kontakt: Gerd Müller-Nordin,
gerd.mn@telia.com

Tack till Linnea Anckers för formgivning och Bergs grafiska för
tryck av grafiskt material, samt till Hotell Park Inn för lokaler.

Orden som formade Sverige
Det brukar ju heta att ”land ska med lag
byggas”. Men kanske kan man lika gärna
tala om att land ska med ord byggas. Det
är genom citat, traditioner, modeord och
sångtitlar som vi gör oss en bild av vårt
sammanhang, vårt arv, vår nation. Boken
har hyllats av recensenter, bl.a. i DN med
orden: ”Elisabeth Åsbrink gör en lysande
upptäcktsfärd genom svensk idéhistoria.”
Vi är glada att åter ha Elisabeth som gäst
hos oss. Elisabeth medverkar även regelbundet som skribent, krönikör och recensent i Dagens Nyheter.
När: Torsdag 19 sept, 18.30–19.30
Plats: Park Inn by Radisson,
Midskeppsgatan 6,
Hammarby Sjöstad
Entré: 120 kr, medlemmar 100 kr.
Under 25 år går in gratis.

Foto: Caroline Andersson

VILL DU ENGAGERA DIG?

FÖRFATTARTRÄFF

AKTUALITET

FÖRFATTARTRÄFF

BLI MEDLEM

Foto: Sofia Runarsdotter

Equal in Dignity

Marciej Zaremba

Annika Ström Melin

Mänskliga rättigheter i svensk demokrati

Världen sedan 1989

Huset med de två tornen

Stöd kulturen i Sjöstan – bli medlem:

På FN-dagen firar vi de mänskliga rättigheterna med en föreläsning om vår svenska
demokrati med mänskliga rättigheter som
utgångspunkt. Aldrig har kunskapen om
mänskliga fri- och rättigheter och våra
svenska grundlagar, vår konstitution varit så
viktig. För det finns politiska krafter som vill
begränsa våra fri- och rättigheter i grundlagen, samtidigt finns krafter som arbetar
för att utveckla och stärka vår demokrati.

För trettio år sedan föll Berlinmuren och
kalla kriget upphörde. Hur har världen
utvecklats sedan dess? Och vilka utmaningar står Europa inför idag? Författaren och journalisten Annika Ström Melin
tecknar i sin nya bok ”Världen sedan
1989” några centrala skeenden i världen
sedan 1989 hur migrationen, klimatet,
tekniken, politiken, globala ekonomin
och maktbalansen mellan stormakterna
och annat förändrats. I många fall är
omvälvningarna så drastiska att vad man
hyllade år 1989 är det man fruktar och
förkastar idag. Vår närmaste historia, är
märkligt nog, den vi oftast har svårast att
överblicka.

Maciej Zaremba växte upp i det kommunistiska Polen utan att träffa några
kommunister. Men han träffade Mick
Jagger. Hösten 1968 kastas hans liv om
abrupt. Han tvingas fly landet och landar
i Stockholm i april 1969. Maciej Zaremba
tvingas se sin oskyldiga barndom i ett nytt
ljus, full av hemligheter och inkapslad
ångest. ”Huset med de två tornen” skildrar en resa med två mål, oskuldens tid
och vidare ner i den polska mellankrigstidens virulenta antisemitism.Välkommen
att lyssna på ett intressant samtal mellan
författarna och journalisterna Henrik
Berggren och Maciej Zaremba om boken
”Huset med två tornen.

Du är mycket välkommen som medlem
i Sjöstadens Folketshusförening (Kultur i
Sjöstan)! Medlemsavgiften är en engångskostnad på 200 kr för privatpersoner och
2000 kr för företag, föreningar och organisationer. Du betalar alltså inte någon
årlig medlemsavgift, men bidrag uppskattas och mottages tacksamt av föreningen.

Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare och arbetar som folkbildare, aktivist och
föreläsare. Hon är vice ordförande i MRStiftelsen, ordförande i Democracy walk och
har ett förflutet som expert och utredare på
olika departement och myndigheter. Arrangeras tillsammans med Sjöstadskapellet.
När:

Torsdag 24 okt, 18.30–19.30

Plats:

Sjöstadskapellet, Lugnets Allé 46,
Hammarby sjöstad

Entré:

Fri entré

När:

Måndag 11 nov, 18.30–19.30

Plats:

Park Inn by Radisson,
Midskeppsgatan 6,
Hammarby Sjöstad

Entré: 120 kr, medlemmar 100 kr.
Under 25 år går in gratis.

När:

Onsdag 27 nov

Plats:

Park Inn by Radisson,
Midskeppsgatan 6,
Hammarby Sjöstad

Entré: 120 kr, medlemmar 100 kr.
Under 25 år går in gratis.

Sätt in det aktuella beloppet på bankgiro
725-5722 och ange ditt namn. Meddela
sedan via mail sjostadensfh@gmail.com
att du önskar bli medlem och uppge postadress, telefonnummer och e-postadress.

