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Lokal, om inte annat anges: Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A. Avgift om inte annat 

anges: 50 kr.  

Nr 5/2018 

Det mänskliga mötet 

 

Föreläsare 

Per Brandström 

Datum och tid 

Torsdagen den 20 september 2018 kl. 13.00 – 15.00 

Innehåll/Presentation 

Det mänskliga mötet bortom kulturella skillnader och religiös mångfald. 

Per är missionärsbarn och uppvuxen i Tanzania. Han utbildade sig till kulturantropolog 

och har varit lärare och forskare. Som forskare har han främst fokuserat sitt intresse på 

lokala försörjningssystem, miljöanpassning, social organisation och 

föreställningsvärldar i det etniska och språkliga område där han växte upp. Han har 

också gjort långa avbrott från sin akademiska verksamhet för att arbeta som kultur- och 

samhällsvetare inom olika Sida-stödda utvecklingsprogram med inriktning på 

markanvändning, landsbygdsvatten, hälsa och sanitet. 

 

2016 publicerade han en självbiografisk bok – Kibela – hör jag ännu din röst. Det är 

en berättelse om en ung människa som söker sin plats och sin identitet i en värld av 

skilda kulturer, politiska omvälvningar och motstridiga trosuppfattningar, men det är 

också en reflektion över det mänskliga mötet som möjlighet trots alla gränser av olika 

slag vi har omkring oss. Det sistnämnda temat vill han ta upp och behandla i sin 

föreläsning.  

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 
50 kr. 

Kontaktperson 

Sture Lindblad, 070-649 69 23, sture.lindblad@telia.com 

 

Nr 6/2018 

Hasse och Tage, humoristiska humanister  

 

Föreläsare 

Johanna Broman Åkesson 

Fil. dr. musikvetenskap 

Datum och tid 

Torsdag den 18 oktober 2018, kl. 13.00 – 15.00 

Innehåll/Presentation 

Det nästan 30-åriga samarbetet mellan Hans Alfredson och Tage Danielsson utgör en 

epok i svensk nöjeshistoria. Genom revyer, visor, böcker och filmer speglade och 
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kommenterade de tidens stora samhällsförändringar på ett spexartat och skarpt satiriskt 

sätt men alltid med en grundläggande tro på humanism och godhet. Om Hasse & Tages 

digra produktion och stora betydelse för svensk kultur berättar fil. dr. Johanna Broman 

Åkesson. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 
50 kr. 

Kontaktperson 

Sten Nordström, 070-669 39 43, imst@telia.com 

 

 

Nr 7/2018 

Torgny Lindgren - Reste äreminnen över ett svunnet Sverige 

 Föreläsare 

Yukiko Duke 

Översättare, journalist och författare. 

Datum och tid 

Torsdag 15 november 2018, kl. 13.00 – 15.00 

Innehåll/Presentation 

Torgny Lindgren – Författaren som reste äreminnen över ett svunnet Sverige. 

 

Yukiko Duke är verksam som litteraturkritiker och skriver bl.a. i Vi Läser och Svenska 

Dagbladet. Hon recenserade även litteratur i 17 år i SVT Gomorron Sverige.  Hon 

arbetar också som översättare från japanska till svenska av bl.a. nobelpristagaren  

Kenzaburo Oes romaner.  

 

Torgny Lindgren mötte hon första gången för 15 år sedan och gjorde under årens lopp 

flera minnesvärda intervjuer med honom.  

 

I den här föreläsningen kommer hon att berätta om Torgny L. som författare och 

människa. Och kanske hinner hon också ge oss några boktips ur höstens bokflod! 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 
50 kr. 

Kontaktperson 

Ginger Wedin, 070-246 12 20, wedin.ginger@gmail.com 
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Nr 8/2018 

Italiensk konst - Föreläsningsserie 

 

Föreläsare 

Ivar Tornéus 

F.d. lektor i konstvetenskap, Umeå universitet. 

Datum och tid 

Onsdagar 180926, 181003, 181010 kl. 09.30 – 11.30 

Innehåll/Presentation 

Italiensk konst 

180926 Riter och helighet. Mästerverk från Etrurien, Siena, Florens. 

181003 Makt och tro. Barocken. 

181010 Drömmar. Kaos och skönhet. Om modernismen och vår tids konst. 

Lokal 
Fullmäktigesalen, Örnsköldsviks kommun, Nygatan 16, Örnsköldsvik. 

Avgift/Anmälan 

300 kr för tre tillfällen. Anmälningar till kontaktpersonen. Medlemmar i ÖSU har 

företräde. 

Kontaktperson 

Ginger Wedin, 070-246 12 20, wedin.ginger@gmail.com 
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