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Månad/Dag Program Gäst Värd
 Februari
 6 ”Kris och framgång” Lars Leijonborg Christer

– mitt halvsekel i politiken Fd Utb.minister
Partiledare FP

20 Fåglar i centrum  Monica Ahlberg Ewa
– fågelfotografering och mindre Fotograf  
utställning

 Mars
 6 ”Hur skall vi förstå den tid vi lever i” Allan Larsson  Anders

Fd riksdagsman(S)
finansminister,
generaldirektör
Sverige och EU  

 20 ”Svensk demokrati – idag och för Anders Mellbourn  Hellen
100 år sedan” Fd chefredaktör DN,

statsvetare

April
 3 ”Pyramiden i skogen – en häpnads- Ola Wiehager Ingrid

 väckande historia” Historieintresserad
Ingenjör

 24 Haninge växer – byggprojekt i Britta Orring Christer
kommunen nu och framöver Mark-och exploa-

   teringschef Haninge
kommun

 Maj
 8 ”Sjung av hjärtans lust” Vi sjunger Maud Frånlund Anders

allsång med Maud och grabbarna Roland Samuelsson
Lennart Bjärtsjö

22 ”Örlogsbasen på ostkusten” Jan  Reimann Hellen
ett stycke nära historia. Historieintresserad Anders
Lite knep och knåp. Andakt. sjöingenjör Ingrid
Sommaravslutning med kaffe,
smörgås, kakor och tårta



PROGRAM våren 2019, varannan onsdag kl 13-15
Programidé
Det är deltagarnas egna önskemål som ständigt ligger till grund för innehållet i vårt 
program. Vi vill skapa en otvungen gemenskap till något som berör alla, som skapar 
trivsel och meningsfullhet. Alla är vi olika, har olika behov och olika intressen.

Programupplägg
• Vi startar direkt i normalfallet kl 13.00 med vårt program och vår gäst. Vi håller till i 

Skeppet (del av kyrkorummet). Gemensam avslutning.
• Ca kl 14.00 serveras ”smörgåsfika” i cafeterian
Flera tycker att det efter ett programinslag så öppnas goda möjligheter till samtal och 
reflexioner kring det vi hört och sett. Det hindrar oss inte från att naturligtvis prata om 
annat som känns angeläget.

Kostnad
Vi eftersträvar bra programkvalitet till ett rimligt pris. Vi har hittills finansierat vårt pro-
gramutbud med de pengar vi får in på serveringen. Följaktligen har vi följande upplägg.
• Vi tar en ”entréavgift” på 50 kr per person som betalas innan programmet börjar.
• I det priset ingår också ”fikat” efter programmet. Var och en avgör ju själv om man 

vill fika eller inte men självklart hoppas vi att alla stannar kvar till gemenskap och 
samtal.

Värd
Om det finns frågor kring arrangemang, material, lokal eller annat så finns det en per-
son som fungerar som värd varje gång.

Inledning/Avslutning
I Lidakyrkans dagledigträffar ingår att någon håller i inledning och/ eller avslutning. Vi 
vill alltid dela med varandra och ge något i stor grupp. Ett bibelord, en sång, en psalm, en 
dikt, en tanke på den livsvandring som är våra liv. Dela gärna du också dina eventuella 
tankar.

Hemsida, telefonnummer, mailadress mm                                                    
Hemsida: www.lidakyrkan.se                                                               
Exp: Pastor Hellen Tolf Dahl 070-5984365 
Mail: lidakyrkan@telia.com
Swish:  123 157 9515
Anders Öhlander 0706-960528
anders.ohlander@outlook.com

Hur hittar jag hit?
Lidakyrkan ligger på Mulstavägen 11 i Västerhaninge. Kommer man med pendeltåg 
eller buss till Västerhaninge station så tar man buss 835 mot Tungelsta och går av 
Mulstavägen. Det tar ca 5 min med buss. 
Med bil från VH station är det väg 257 mot Tungelsta. Avfart Lidakyrkan till vänster 
efter ett par km (höger om du kommer från Tungelstahållet). Lidakyrkan ligger belä-
gen till vänster där backen planar ut, med goda  parkeringsmöjligheter.
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6 februari
”Kris och framgång- mitt halvsekel i politiken”
Lars Leijonborg – Fd utbildningsminister, partiledare FP (numera Libe-
ralerna)
”Över en natt gick jag från att vara en loser till Leijonkung, från uträknad till 
en populär vinnare. Sju veckor senare var Folkpartiet tredubblat och jag gjorde 
till och med anspråk på statsministerposten”. Så börjar Lars Leijonborgs bok 
”Kris och framgång- mitt halvsekel i politiken”. I sin memoarbok berättar han 
personligt om sina idémässiga rötter och om flera avgörande ögonblick som 
präglat hans liv. Vi får lyssna till flera dramatiska skeden i svensk politik.
Vi får möta olika politiska personligheter. Vi får lyssna till vad han är stolt över 
under sin tid i politiken och vilka misstag han medger. Och hur känns det när 
”drevet går”.

Du kan väl inte missa att träffa en person som varit med om så mycket i 
den politiska världen under en så dramatisk tid för Sverige och världen. 
Kom och lyssna.

20 februari
Fåglar i centrum – fågelfotografering och en mindre utställning
Monica Ahlberg- fotograf m m
Monika Ahlberg är en mycket duktig fotograf. Han har bland annat fokuse-
rat en hel del på att fånga fåglar ur olika perspektiv. Hon har därmed också 
lärt sig mycket om fåglarnas liv och förutsättningar. I detta program får vi 
vara med på en resa i ”fåglarnas värld” i bild och ord.
Vi kommer också att få ta del av några bilder i en miniutställning.

Du som gillar natur och djur och ett stycke njutning för öga och sinne 
skall naturligtvis komma med på denna underbara resa.



6 mars
”Hur skall vi förstå den tid vi lever i”
Allan Larsson – Fd riksdagsman (S), finansminister, generaldirektör
Arbetsmarknadsverket och i EU
Rubriken har kommit till för att ”jag skall kunna hitta de djupa förklaringarna bak-
om Brexit, Trumps politiska framgångar och andra neo-nationalistiska rörelser ” 
säger Allan Larsson. Hans tes är att samhällsutvecklingen går i långa vågor, som 
kan sträcka sig över 30-40 år. Det vi nu ser är slutet av en av dessa långa vågor, som 
kan beskrivas som globalisering på nyliberal grund. Det har sin grund i finanskri-
sen och efterverkningarna av denna. Det har skapat ett tomrum, där det saknas 
bärande teorier som ger riktning och mål för politik och samhälls utveckling. Det 
är det tomrummet som nu fylls  med bl a nationalism och främlingsfientlighet.

Allan Larsson har i två år varit rådgivare till EU-kommissionens ordförande 
Jean-Claude Juncker. I samband med detta har han ställt sig frågan ”hur skall 
jag förstå den tid vi lever i”. Hur kunde det bli så här?
Vilken rik möjlighet vi får att lyssna till en person som är så insatt i samhällsut-
vecklingen över tid och som uppskattats för sina kunskaper inom
olika nationella och internationella sfärer. Detta kan du inte missa.

20 mars
”Svensk demokrati – idag och för 100 år sedan”
Anders Mellbourn – fd chefredaktör DN, statsvetare
Efter en flera decennier lång kamp för rösträtten etablerades demokratin och par-
lamentarismen i vårt land för 100 år sedan. Hundra år senare är demokratin återi-
gen trängd, dess principer ifrågasatta och auktoritära rörelser är på frammarsch. 
Och precis som för hundra år sedan präglas svensk politik återigen av svåra lås-
ningar och hårda konflikter.
Ja, säger Anders Mellbourn, det finns alla skäl att påminna oss om när demokratin 
etablerades i vårt land och om de personer som banade väg för denna omvandling.
Kan vi lära oss något om historien? Vad ser vi nu framöver?

Anders Mellbourn har gästat oss under flera år och starkt berikat innehållet 
i våra dagledigprogram. Han är en mycket bra föreläsare och mycket kunnig 
inom de områden han verkar i. Vi har haft många intresserade besökare under 
hans programinslag och vi hoppas även denna gång att du kommer och tar del 
av ett mycket viktigt ämne.



3 april
”Pyramiden i skogen – en häpnadsväckande historia”
Ola Wiehager – historieintresserad ingenjör
Det här programmet handlar om en mycket märklig man nämligen Georg 
Malte
Gustaf August Liewen Stierngranat . En man med valspråket ”Jag är man-
nen som gör vad som faller mig in”. Han var kompis med president Theo-
dore Roosevelt och han fick SJ att bygga honom en egen järnvägsstation 
intill hans slott Stjärneborg. Och det märkligaste. Han lät bygga en pyramid 
som blev ett gravmonument för sig och sin familj. 

Ola Wiehager som är starkt historieintresserad har förundrats över den-
na märklige man och studerat hans liv och insatser mera i detalj. För alla 
historieintresserade är detta programinslag en pärla.

24 april
”Haninge växer – byggprojekt i kommunen nu och framöver”
Britta Orring – Mark-och exploateringschef i Haninge kommun
Vi lever i en expansiv kommun på många sätt. Vi har de senaste åren haft 
flera representanter från kommunen som på olika sätt och vinklar beskrivit 
vår kommun och dess verksamheter. Oftast har det varit på ett övergripan-
de plan. Denna gång får vi en mera detaljerad beskrivning av olika objekt 
som är på gång och andra händelser som kan påverka oss som invånare.

Du som är intresserad av vad som händer i vår kommun idag och imor-
gon och kanske främst just där du bor och verkar skall naturligtvis kom-
ma och lyssna och ställa just dina frågor. Britta Orring har en bred och 
bra överblick över kommunens områden.



8 maj
”Sjung av hjärtans lust” Vi sjunger allsång med Maud och grabbarna
Maud Frånlund, Roland Samuelsson, Lennart Bjärtsjö
Maud och grabbarna gästar oss ännu en gång på mångas begäran. De röner 
stor uppskattning för sina glada sånger och inspirerande musik.
Och så får vi alla vara med och ge vårt bidrag.

Ta ännu en gång chansen att vädra dina lungor med härlig allsång. Att 
sjunga ger en skön känsla och ett gott välmående.

22 maj
”Örlogsbaser på ostkusten” En stycke nära historia.
Jan Reimann – historieintresserad sjöingenjör.
Ännu en historisk pärla i vårt program. Jan Reimann är en mycket histo-
rieintresserad person med många strängar på sin lyra. Som sjöingenjör i 
Marinen har ” Örlogsbaser på ostkusten ” särskilt väckt hans intresse.Vi 
får en resumé över den svenska flottans tillkomst 1522 och dess etablering 
på ostkusten fram till 2005. Vi besöker platser som Skeppsholmen, Djur-
gården, Kastellholmen, Beckholmen, Berga, Hårsfjärden, Gålö och Muskö.
Många platser vi känner till men kanske inte i nämnda perspektiv.

Kom och lyssna till spännande nära historia från 1500-talet till 2000-talet

Efter detta program avslutar vi vårens program med lite knep och knåp. 
Kaffe, smörgås, kakor och tårta.
Vi sjunger en sommarpsalm och får några ord på vägen.


