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PROGRAM våren 2022, klockan 13-15

Datum  Program Gäst Värd

Januari
19 ”En okänd svensk hjälte i det Ingrid Thörnqvist, Ewa A
 kalla krigets Berlin” tidigare utrikeskorres-   
  pondent för SVT Nyheter  
 
Februari
16  ”En månads resa i Antarktis is” Ove Andersson, Christer
  ”Från Rio de Laplata till fd chef inom Svenska 
 Shackletons infrusna skepp i Bostäder, reseledare
 sydpolens isar”

Mars
16 ”Världens väder i förändring” Madeleine Westin, Anders
  chef för Vädret på TV 4,
  meteorolig, föreläsare,
  författare och journalist  

April
27 ”Landets fordonsflotta fossilfri  Robert Collin, Anders
 2030, är detta möjligt?” motorjournalist på
  Aftonbladet, krönikör

Maj
25 ”En musikalisk resa i tid och rum” Gunilla Sundh, Anders 
  sångsolist, pedagog, rektor
  

Vi startar klockan 13.00 med vårt program och gäst. Ca klockan 14.00 serveras 
”smörgåsfika” i cafeterian. Vi tar en ”entréavgift” på 50 kronor per person som 
betalas innan programmet börjar. I det priset ingår också ”fikat” efter pro-
grammet. Var och en avgör ju själv om man vill fika eller inte men självklart 
hoppas vi att alla stannar kvar till gemenskap och samtal.



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.

Hemsida, telefonnummer, mailadress mm                                                    
Hemsida: www.lidakyrkan.se                                                               
Exp:    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 belägen till vänster där backen planar ut, med goda parkeringsmöjligheter.
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19 januari
”En okänd svensk hjälte i det kalla krigets Berlin”
Ingrid Törnqvist, tidigare utrikeskorrespondent för SVT Nyheter
Biografin ”Carl-Gustaf Svingel - och Silvias familj i det kalla krigets Berlin” handlar 
om en okänd svensk som hjälpte människor att på hemliga vägar ta sig ut genom 
muren i det delade Berlin. Författaren Ingrid Thörnqvist tar med läsaren i jakt på 
svaren om denna ”röda nejlika” som med hjälp av goda kontakter på båda sidor av 
järnridån kom att betyda mycket för splittrade familjer och politiska fångar. Carl-
Gustafs resa började i barnhemmet i Hjärtum och slutade i storpolitikens Berlin. I 
boken berättar drottning Silvia för första gången om villkoren för sin östtyska familj.
Ingrid Thörnqvist var tidigare utrikeskorrespondent för SVT Nyheter och rappor-
terade under många år om omvälvningarna i Centraleuropa och på Balkan, och om 
Berlinmurens fall.
 
Boken är utgiven av Ekerlids förlag och finns till försäljning med dedikation för 200 
kr i anslutning till föredraget

Ett intressant program för dig som gillar historia

16 februari
”En månad i Antarktis is”
”Från Rio de Laplata till Shackletons infrusna skepp i sydpolens isar”
Ove Andersson, tidigare chef Svenska Bostäder, reseledare
Antarktis är ett område som ligger runt Sydpolen. Det är både en världsdel
och en istäckt kontinent. Antarktis är nästan dubbelt så stort som Australien.
Nästan hela ytan är täckt med is. Kallaste platsen på jorden. Därför finns det
nästan inga djur där. Det mest kända djuret är pingvinen. I havet finns val
och säl. I Antarktis bor inga människor. Däremot finns det forskningsstationer
där det finns forskare året runt. Om detta fantastiska område och en resa dit
berättar jag och visar bilder.

Detta är ett program för dig som är nyfiken på resor och olika resmål.



16 mars
”Världens väder i förändring”
Madeleine Westin, chef för Vädret TV 4, meteorolog, föreläsare,
författare och journalist. Deltagit som forskare på en av Nordpols-
expeditionerna.
Vi vet alla att vi går mot en varmare värld. Det beror bland annat på
vårt sätt att leva, producera och konsumera. Det kommer innebära stora föränd-
ringar i vädret. Med kunskap och mental förberedelsekan vi rusta
oss, samtidigt som vi måste leva mer hållbart. Stora klimatförändringar
och naturkatastrofer blir allt vanligare och alltmer förödande.
Det handlar om vår framtid och utveckling.
Om detta kommer jag bland annat att samtala om.

Ett viktigt program för oss som lever nu men också de som kommer efter oss.

27 april
 ”Landets fordonsflotta fossilfri 2030 – är detta möjligt?” 
Robert Collin, motorjournalist på Aftonbladet, krönikör 
Det är ju vissa partiers våta dröm att stoppa försäljningen av bensin- och dieselbilar 
senast 2030. Sen ska vi bara köra el-bil. Och åka höghastighetståg från Stockholm till 
Göteborg och Malmö. Och linbana i Göteborg. Allt för att minska utsläppen av fossil 
koldioxid, som ju gör klimatet varmare. I den bästa av världar skulle mineralerna till 
elbilsbatterierna utvinnas i säkra gruvor av vuxna gruvarbetare som är med i facket, 
har bra lön och går på hälsokontroller. Och batterierna laddas med el från CO2-neu-
tral vatten-, vind- och kanske kärnkraft. Men mineralerna utvinns av barnarbetare i 
Kongo och de flesta batterierna i världen laddas med el från kolkraftverk. Förbjuda 
fossilbilar om tio år? Det kan bli svårt. Men visst vore det högsta av önskan att kraf-
tigt minska utsläppen av koldioxid och därmed bidra till ett bättre klimat.

Möt journalisten Robert Collin som i detta program sticker ut hakan i en mycket 
aktuell fråga.



25 maj
”En musikalisk resa i tid och rum”
Gunilla Sundh, sångsolist, pedagog, rektor
Vi avslutar vårterminen att få lyssna till skönsång av Gunilla Sundh
som för många Västerhaninge- och Tungelstabor är välkänd och
mycket uppskattad.

Välkommen till ”fikabordet” och samtidigt njut av fin sång och musik.

För allas säkerhet
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och
anvisningar vilket innebär att vi håller
avstånd och undviker trängsel, tvättar
händerna, har tillgång till handsprit och
stannar hemma om vi känner oss sjuka.
Vi säkrar inpasseringen så att inte onödig
trängsel uppstår och möblerar mötessal
och servering så att vi kan hålla
rekommenderade avstånd. Vi står bakom
FHM rekommendation att vi vaccinerar oss.
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Välkommen till
Daglediga i Lidakyrkan

Våren 2022


