STÖD KULTUREN I SJÖSTAN – BLI MEDLEM
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.

KULTUR I SJÖSTAN
VÅREN 2019
BOKCIRKEL, TEMA- OCH FÖRFATTARTRÄFFAR OCH
KULTURNATT STOCKHOLM I SJÖSTAN

BOKCIRKEL

AKTUALITET

Vi träffas på måndagar, en gång i
månaden, för att diskutera olika böcker
som vi valt tillsammans. I vår har vi valt
böckerna:

EU, Brexit & Europas framtid. Samtal
mellan Bengt Westerberg, vice statsminister 1991-94 och Allan Larsson,
finansminister 1990-91. Både Bengt
Westerberg och Allan Larsson har under
lång tid varit engagerade i EU-frågor.
Senast skrev de och fyra andra personer
en gemensam artikel i Aftonbladet inför
valet till Europaparlamentet. De beskrev
hot och utmaningar mot Europa, som
de politiska partierna måste kunna
tackla under den kommande mandatperioden i parlamentet.

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.

HÅLL DIG UPPDATERAD!
Det är möjligt att vi planerar in fler våraktiviteter så följ oss på Facebook och vår
hemsida www.kulturisjostan.se. Medlemmar får regelbundet mailutskick med aktuell information. Har du idéer på aktiviteter eller vill du engagera dig på annat sätt?
Vi söker sponsorer! Är du företagare i Sjöstan och vill stödja våra aktiviteter?
Hör av dig till oss sjostadensfh@gmail.com.

Tack till Linnea Anckers och Bergs grafiska för produktion och
tryck av grafiskt material

14/1

Henrik Berggren, Landet utanför: Sverige och kriget 1939–
1940

18/2

Alice Munro, Kvinnors liv

18/3

Maciej Zaremba, Huset med de
två tornen

8/4

Tessa Hadley, Syskonen

När:
17.00
Plats:
Luma Bibliotek, Ljusslingan 26
Kontakt: Gerd Müller-Nordin,
gerd.mn@telia.com

När: Måndag 11 mars, kl 18.30–19.30
Plats: Bogemenskapen Sjöfartens lokal,
Heliosgatan 23,
Hammarby Sjöstad
Entré: Medlemmar 100 kr (övriga 120 kr)
Du som är under 25 år går in gratis.

FÖRFATTARTRÄFF

TEMATRÄFF

KULTURNATT

FÖRFATTARTRÄFF

Förflutenhetens landskap i Polen och
Sverige. Utifrån sina respektive böcker
”Huset med de två tornen” och ”Landet
utanför: Sverige och kriget 1939–1940”
samtalar Maciej Zaremba och Henrik
Berggren om Polens och Sveriges 1900talshistoria, självbiografiskt skrivande
och historiens betydelse.

Göran Collste – professor emeritus
i tillämpad etik och tillika Sjöstadsbo – har skrivit en bok som handlar
om hur övergrepp och orättvisor lever
vidare och vad som krävs för att uppnå
rättvisa och försoning. Bokens exempel är bland andra gottgörelse efter
kolonialismen, såsom folkmordet på
hererofolket i Sydvästafrika, krossande
av Mau Mau-upproret i Kenya och krav
på gottgörelse efter slavhandeln. Även
dagens klimatkris aktualiserar frågor
om historisk rättvisa. Men, kraven på
gottgörelse reser också en rad frågor:
kan vi verkligen vara ansvariga i dag
för övergrepp som skedde lång tid
tillbaka? Bedömer vi kanske historien
med vår tids glasögon? Arrangeras
tillsammans med Sjöstadskapellet.

Kulturnatt Stockholm i Sjöstan. För
femte året samordnar vi kulturnattsprogrammet för stadsdelen Hammarby Sjöstad. Det blir en kväll fylld av
roliga och intressanta evenemang hos
Sjöstans olika kulturaktörer och restauranger. Sjöstans kulturnattsevenemang
läggs successivt ut på hemsidan www.
kulturnattstockholmisjostan.se och på
Facebook förstås.

Kultur i Sjöstans programpunkt på
kulturnatten: Yvonne Hirdman om sin
bok ”Lent kändes regnets fall mot min
hand, medan barnen brann i Berlin”.
Yvonne Hirdman tar med oss in i
historien och den skiktade världen
våren 1945 då det äntligen blev fred i
Europa. Historien finns lagrad i Dagens
Nyheters skildringar 1 april–9 maj. Parallellt finns berättelser från det fredade
svenska vardagslivet. Livet pågår ju.
Som om det vore som vanligt.

När: Torsdag 4 april, kl 18.30–19.30
Plats: Park Inn by Radisson,
Midskeppsgatan 6,
Hammarby Sjöstad
Entré: Medlemmar 100 kr (övriga 120 kr)
Du som är under 25 år går in gratis.

När: Tisdag 9 april, kl 18.30–19.30
Plats: Sjöstadskapellet, Lugnets allé 46,
Hammarby Sjöstad
Entré: Medlemmar 100 kr (övriga 120 kr)
Du som är under 25 år går in gratis.

När: Lördag 27 april, kl. 18.00–24.00
Plats: Runt om i Hammarby Sjöstad
Pris: Allt är gratis

När: Lördag 27 april, kl. 19.00–20.00
Plats: Park Inn by Radisson,
Midskeppsgatan 6,
Hammarby Sjöstad
Entré: Gratis

