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PROGRAM hösten 2019, varannan onsdag kl 13-15

Datum  Program Gäst Värd

September
18 ”Min morfar skrev inga memoarer” Gustav Fridolin Ewa
  F d utbildnings-
  minister, riksdags-
  man, journalist

Oktober
2 ”När kan Kina bli som vi” Fredrik Cho Christer
  Sinolog, doktorand
  Fil kand, författare, rådgivare

16 ”Kan man vara trygg i Haninge”  Bo Jensen Anders
  Säkerhetschef i Haninge
  Medverkan från Polisen
  och Socialförvaltningen

30 ”Efter kriget Jan Reimann Anders
 - mycket att ställa till rätta” Historieintresserad
  sjöingenjör

November
13 ”Häxprocesserna- en fruktans- Ove hansson Ingrid
 värd epok i Sveriges historia Politices Magister med
  inriktning på internationella
  frågor

27 ”Mozart- Människan, Myten  och Stig Robertsson Hellen
 musiken Musikpedagog, chef och
  konstnärlig ledare för
  Nordiska kammarorkestern 
  i Sundsvall



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 menings-
fullhet. 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 Skep-

pet (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 re-
flexioner 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 person 
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
Vi finns också på kommunens aktivitetssida www.aktivitetsguiden.nu 

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 belägen till vänster där backen planar ut, med goda parkeringsmöjligheter.
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18 september
”Min morfar skrev inga memoarer”
Gustav Fridolin – Fd utbildningsminister, riksdagsman, språkrör,
journalist, lärare
Boken är en biografisk roman om Gustav Fridolins morfar och hans klassresa. En 
fascinerande berättelse om en sjuklig ”fattigpåg” från en skånsk by som förmår sig 
att ta sig till storstaden Malmö.
Morfaderns far for till Amerika och modern lämnade sonen till ett barnhem där 
han vanvårdades. Hans farmor och farfar tog då hand om honom. Morfar väx-
er upp på 20- och 30-talen i ett isande klassamhälle. Berättelsen fortsätter om 
Gustavs Fridolins morfar och mormor som sedermera kom att betyda mycket för 
Gustav då hans mamma blev svårt sjuk.

I detta program möter vi inte i första hand politikern Gustav Fridolin utan 
honom själv och hans värderingar. Kanske med vissa politiska avsikter. Det-
ta kan kännas lite extra spännande.
Du som vill eventuellt förbereda dig för detta möte rekommenderas att låna 
boken på biblioteket eller köpa den och läsa för att kunna ställa de frågor 
som rör sig i ditt huvud.
Kom och lyssna till detta spännande livsöde och till en mycket bra berättare. 
Gustav från Vittsjö.

2 oktober
”När kan Kina bli som vi”

Frederic Cho – Sinolog, doktorand, författare, rådgivare
Kina kanske aldrig blir som vi är, utan alltid kommer vara väldigt Kinesiskt. 
Frédéric  Cho har följt Kinas utveckling sedan hans första besök i landet  sommaren 
1980. Han har kontinuerligt funderat på, analyserat och hanterat denna fråga om 
likheter och olikheter mellan Kina och omvärlden.
Frédéric har en fil kand vid Stockholms Universitet, studerat vid Pekings Univer-
sitet och har arbetat och bott sammanlagt 18 år i olika delar av Kina, Hongkong 
och Taiwan. Som enda nordbo och en av hittills få i Europa har han jobbat  med 
alla delar av den kinesiska finanssektorn och media. År 1986 började han arbeta 
inom näringslivet. Sedan 5 år tillbaka har han en egen rådgivningsbyrå med fokus 
på Kina och Östasien. Han är också författare till boken ”Cho – en ny fas”

Här får vi ett unikt tillfälle att träffa och lyssna till en erkänd expert på Kina, 
detta enorma land som påverkar en hel värld på olika sätt.
Detta får du inte missa.



16 oktober
”Kan man vara trygg i Haninge”
Bo Jensen – Säkerhetschef i Haninge kommun 
Medverkar gör också representanter för Polisen och Socialförvaltningen
Haninge är en del av Stockholm, Stockholm en del av Europa. Händelser som sker 
i vår omvärld får snabb påverkan på hur Haninge upplevs avseende trygghet eller 
otrygghet. Till exempel pekas Jordbro ut i Polisens årliga rapport som ett riskom-
råde. Men vad tycker de som bor och verkar där? Vi läser i tidningar och ser på TV 
om olika händelser i vår kommun som oroar de som bor här.
Men är det så att vi har en massmedial bild av Haninge som skiljer sig från vad 
invånarna upplever?

Låt oss komma och lyssna till några ansvariga personer i kommunen 
om vilken bild de har av situationen och vad som eventuellt krävs 
framöver för ett tryggare Haninge. Ställ dina frågor!

30 oktober
”Efter kriget – mycket att ställa till rätta”
Jan Reimann – Historieintresserad sjöingenjör

När kriget var slut återstod att återställa världen till normala förhållanden igen. 
Det kom att kräva enorma insatser. Miljontals flyktingar måste tas hand om. 
Krigsfångar måste hanteras och krigsförbrytare måste urskiljas och dömas. 
Nya gränser hade uppstått och måste hanteras.
Värdeföremål i form av guld, antikviteter, konst och liknande skulle lämnas 
tillbaka till sina rätta ägare och inte minst skulle det som kriget förstört byggas 
upp igen. Uppgifterna verkade till en början som oöverstigliga.
Men hur har det gått?

Ännu en gång får vi glädjas över att Jan Reimann vill dela med sig av 
sin kunskap och sina tankar inom ett historiskt intressant område.
Våra historiska program genom åren brukar fånga mångas intresse.
Så hoppas vi även denna gång.



13 november
”Häxprocesserna, en fruktansvärd epok i Sveriges historia”
Ove Hansson – Politices Magister med inriktning på internationella frågor. 
Sverige är ett land med få häxprocesser i jämförelse med andra länder i Europa. I 
Sverige avrättas omkring 400 personer för häxeri. Ca 300 under en kort tid mellan 
1668-1676. En ökänd period i Sveriges historia.

Från början under medeltiden ansågs trolldom inte vara ett allvarligt brott. Senare 
förekom häxprocesser men sällan ledde de till dödsstraff. Under ”det stora ovä-
sendet” på 1600-talet andra hälft tog häxprocesserna fart och många dömdes och 
avrättades. År 1779 avskaffades dödsstraffet för häxjakt.

Ove kommer att berätta om hur en anfader blev dömd för häxeri 
1673. För att förstå hur detta kunnat ske i Sverige kommer han också 
beskriva hur det startade ute i Europa för att sedan sprida sig till vårt 
land. Ett intressant program byggd på egen släktforskning och dess 
konsekvens.

27 november
”Mozart – Människan, Myten och Musiken”
Stig Robertsson - musikpedagog, chef och konstnärlig ledare för Nordiska 
Kammarorkestern i Sundsvall.

Mozart föddes 1756 i Salzburg. Dog 1791 i Wien endast 35 år gammal. Han var 
ett underbarn redan som mycket liten. Han spelade klaver redan som treåring 
och fiol som sexåring. Under sitt liv komponerade han över 600 verk.
Mozart var mycket populär som kompositör och musiker. Trots framgång och 
mycket anlitande hade han stora ekonomiska problem.
Det råder viss osäkerhet kring hans död även om han under sin levnad inte 
hade särskilt god hälsa.

Albert Einstein lär ha sagt om Mozart att om ” han skrivit för evig-
heten hade vi inte kommit ihåg hans musik”.
Stig Robertsson ger sin bild i detta program kring Mozart som män-
niska, myt och musiker.
En trevlig och intressant avslutning på vårt höstprogram. Vi får sä-
kert också lyssna till något av Mozarts verk.



Efter programmet den 27 november
 avslutar vi med 

julgröt och skinksmörgås, kaffe och bröd.

Vi sjunger en julpsalm och 
får några ord på vägen.

PROGRAM

DAGLEDIGA

                         Hösten 2016 

PROGRAM

DAGLEDIGA

                         Hösten 2016 


