
         Program - Föreläsningsserie
Våren 2022 -  Måndagar kl 09.45 - ca 12.00 inkl. kafferast

ABF-huset - Sandlersalen, Sveavägen 41 - i samarbete med ABF Stockholm

Anmälan till: Eva Sundbeck Tel: 070-481 91 11 eller
  e-post: eva_sundbeck@hotmail.com 
  Tidigast torsdagen den 27 januari kl 9.00
   
Betalning: Omgående, efter bekräftelse av plats,
  till pg  23 36 01-4. 
  Ange: Namn o Föreläsningar Våren 2022

 Kostnad för 8 sammankomster:
 450 kr för medlem i Unionen Seniorer i Stockholm
 650 kr för medföljande (1 person)

 Deltagandet är personligt och gäller dig som 
 betalande föreläsningsdeltagare.

OBS!  Respektera att anmälan tas emot tidigast torsdagen den 27 januari från kl 09.00.
Enbart inbetalning av avgiften gäller ej som anmälan.

Bilaga till Informationsbladet  Nr 1, 2022

Seniorer i Stockholm

21 februari
Nr 1 Zorn
 Jeanette Ragner  är intendent på National-
 museum där hon bland annat arbetat med Zorn-
 utställningen.

28 februari
Nr 2 Carl Gustav Svingel
 - Västberlin under kalla kriget

Ingrid Thörnqvist tar oss med i jakten på svaren   
om Carl-Gustaf Svingel, som med hjälp av goda   
kontakter på båda sidor av järnridån kom att betyda   
mycket för splittrade familjer och politiska fångar. 
Ingrid Thörnqvist var tidigare utrikeskorrespondent 
för SVT Nyheter.

7 mars        
Nr 3 Djuphavsdykning 
 - en yrkesresa från dröm till verklighet 
 Hans Claesson  berättar om upplevelser och erfaren-
 heter som djuphavsdykare på Nordsjön under 70-talet i 
 den norska oljeindustrin. Idag ägnar sig Hans Claesson 
 åt sina livsintressen – hav, böcker och foto.

14 mars  
Nr 4 1960-talets Musikrevolution
 Henrik Salander bildade The Hounds som var ett   
 av de kända 60-talsbanden. Han kommer att spela,   
 sjunga och berätta om hur Beatles, Bob Dylan och de   
 andra musikgenierna förändrade musikvärlden.
 I sitt yrkesliv var han senare ambassadör i Genève   
 och New York.
 
 
Efter föreläsningen den 14 mars:
 Årsmöte för Unionen Seniorer i Stockholm 
 Se kallelse i Informationsbladet nr 1.

21 mars 
 Nr 5 Kvinnorna vid sjön Björken
 Har folkbildningen någon framtid?
 Christina Jutterström  tidigare chefredaktör och 
 vd för SVT, berättar om sin bok ”Kvinnorna runt sjön   
 Björken och deras längtan efter bildning”. 

28 mars 
Nr 6 Örnprojektet samt om ugglor och björnar 

Stefan Wiborgh, fotograf med förkärlek för natur  
och vildmark, visar sina fina bilder på våra stora 
djur och fåglar i naturen, bl a kungsörn. Han berättar 
om spänningen att besöka slagugglans bo, att vänta 
på björnens ankomst eller att leta upp orrens spel i 
mörkret.

4 april
Nr 7 Hovjuvelerarens barn 
 – berättelse i skuggan av tre diktaturer

Gunnar Bolin berättar om delar av sin släkts liv 
och bakgrund i Ryssland, Österrike och Sverige.  
W.A. Bolin var en av tsarens hovjuvelerare i  
S:t Petersburg. Han öppnade också en filial i 
Stockholm´1916. Gunnar Bolin arbetar på Sveriges 
Radio P1:s kulturredaktion.

11 april
Nr 8  Carl Larsson i Sundborn och Stockholm

Hans Arnbom visar bilder och berättar om huset i 
Sundborn och deras två boplatser i det gamla 
Stockholm, hur det såg ut på 1880/90-talets Stock-
holm när de bodde på Åsöberget och Stora Glas-
bruksgatan. Hans har jobbat på Carl Larsson-gården 
som guide.

 Avslutning föreläsningsserien
 Mer information kommer under våren.

 
För att delta i föreläsningarna krävs att ni kan visa upp 

COVID-19 Vaccinationsbevis tillsammans med id-handling. 
Vi följer alla rekommendationer från FHM om att hålla avstånd och

antalet deltagare har anpassats till lokalens storlek.

Unionen Seniorer i Stockholm, Föreläsningsgruppen
Anette Bister, Gun Karlsson Eva Sundbeck, Eva Annerbäck Blomster


