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30 september 10:00

Ibrahim Mohamad

Jag har väl inga fördomar!?

Vad handlar fördomar om och hur påverkar våra fördomar oss när vi ska

fatta beslut i vardagen? Vad är "omedvetna fördomar"? Ibrahim

Mohamad pratar om hur vi kan granska våra egna fördomar, för sådana

kan vi vara säkra på att vi har,  hur vi påverkas av brist på tillhörighet

och vad vi kan göra för att agera mindre fördomsfullt. Han beskriver

“Värme & Kompetens-modellen” som visar hur vi kategoriserar

människor utifrån personlighet och kompetens. Föreläsningen berör

även ämnet mångfald; när mångfald kan vara en styrka och när det leder

till subgrupper och konflikter och vilka faktorer som styr huruvida

mångfald blir en styrka eller en utmaning. Det är också lätt att glömma

att mångfald handlar om så mycket mer än etnicitet och kön!

Ibrahim Mohamad är utbildare och föreläsare. Han pratar om tillit,

mångfald, arbetsmiljö  och samhällsutmaningar. Genom att använda

forskning tillsammans med egna erfarenheter och undvika "de enkla

sanningarna" ges deltagarna möjlighet att  själva ta tag i utmaningarna

och skapa förändring. Ibrahim samarbetar med allt ifrån kommuner och

landsting till skolor, privata företag och ideella organisationer.



7 oktober 13:00

Karin Svensson

Dr Karin or How I Learned to Worry and Hate the Bomb

I dessa dagar då kärnvapenhotet återigen känns synnerligen aktuellt, ger

Karin Svensson en föreläsning om kärnvapens medicinska effekter,

vårdbehov och vårdens kapacitet efter en kärnvapenattack. Hon

presenterar utblickar mot omvärlden, historiska tillbakablickar och egna

reflektioner.

Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har sedan dess

arbetat för att kärnvapen ska avskaffas. Cirka 2 500 läkare och

läkarstudenter är medlemmar. Organisationen arbetar preventivt för att

kärnvapen ska avskaffas genom att sprida kunskap om kärnvapnens

medicinska effekter, med målet att förhindra att de används igen.

Föreläsningen är på svenska, titeln till trots!

Karin Svensson är läkare och sitter i styrelsen för Svenska Läkare Mot

Kärnvapen.



14 oktober 13:00

Christina Högardh-Ihr

Tre trädgårdar – tre kvinnor

För litet mer än hundra år sedan skapades tre trädgårdar i Sverige vilka

fått betydande inflytande på stil och innehåll i våra trädgårdar idag.

Karin Larsson, konstnärinna och sjubarnsmor med säker blick för form

och färg skapade blomsterrika textilier likväl som färgglada rabatter i

trädgården på Lilla Hyttnäs i Dalarna. Karin var nyfiken och

trendskapande, och provade att odla allt från sparris till tehybrider i

Dalarnas kalla klimat. 1905 fick Kronprinsessan Margareta och

kronprins Gustav slottet Sofiero i bröllopsgåva. Margareta kom från

England och var uppväxt i en mycket trädgårdsintresserad familj. Hon

skapade en engelsk trädgård på skogstomten strax norr om Helsingborg.

Ester Claesson var en av Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekter.

Ester blev med sin Arts & Crafts-inspirerade stil en av de mest välkända

och publicerade trädgårdsarkitekterna i Sverige. Trädgården på Sångs,

Eric Axel Karlfeldts trädgård, är ett av hennes mest kända verk.

Christina Högardh-Ihr, trädgårdsförfattare och rosexpert från

Helsingborg, föreläser om tre spännande kvinnor och trädgårdar, vars

form och innehåll fortfarande inspirerar. Christina utlovar en mix av

historia, tips och odlingsråd.



21 oktober 13:00

Gunilla Byrman

“Varför många företagsledare bär damunderkläder”. Språk

och genus i text.

I föredraget kommer Gunilla Byrman att tala om delar av sin forskning

genom att beröra hur genus kan konstrueras i språk och text i olika tider

och miljöer där texter skrivs, exempelvis tidningar,

preventivmedelsbroschyrer, domar i brottmål och i ett samtalsstöd för

mödravården. Frågan är: Hur konstrueras genus i text? Men

utgångspunkt i denna fråga vill hon problematisera och belysa hur

språkvetare kan ge ett svar på frågan.

Under föredraget kommer det att visas exempel från olika material på

hur genus samverkar med andra sociala kategorier som ålder, social

klass och etnicitet. Gunilla Byrman har främst studerat sakprosatexter

men även skönlitteratur som medeltida skämtballader och Elin Wägners

Norrtullsligan (1907).

Gunilla Byrman är professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet.



28 oktober 10:00

Arne Lowden

Sömn, ljus och hälsa

Söndagen den 30 oktober ställer vi om till vintertid. Vad händer i oss då?

Arne arbetar som sömn- och stressforskare på Stressforskningsinstitutet

vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och hans

forskningsprofil är ”dygnsrytmer, ljusbeteende, sömn ”. Arne är verksam

sömn- men också ljusspecialist. Han har framförallt studerat

omställningsbesvär (jetlag) för skiftarbetare och flygande personal.

Vidare har han gjort studier av självvalda arbetstider, genomfört

experimentella studier av nutrition och sömn samt studerat hur

vakenhet, lärande och prestation kan förbättras i skolan. Den senaste

tiden har han ägnat åt studier som innefattar bl.a. effekter på sömn och

återhämtning utifrån ljuspåverkan i s.k. ljusrum, ljus i skola och på

kontor, ljussättning i fönsterlösa rum, i äldreboende, kör-beteende

nattetid hos bilförare samt effekter av mobiltelefonanvändning på sömn.

Arne är även aktiv som föreläsare och driver arbete bland annat inom

den ideella föreningen ”Ljusinitiativet” som utför ljusmätning och

beskriver hur vi kan använda ”rätt” ljus i våra vistelsemiljöer.



11 november 10:00

Bertil Nilsson

Historien om Ekenässjöns industri

Det är inte bara idag man kan se industrier i vårt grannsamhälle

Ekenässjön. Orten har en stolt historia av allehanda tillverkning och en

smått fantastisk teknikutveckling. Bertil Nilsson tar oss genom historien

om den blomstrande industrin i Ekenässjön, med allt från

möblersnickeri och verktygsfabrik till glashytta, och visar upp föremål

från olika tider.

Bertil Nilsson är ordförande i Ekenässjöns hembygdsförening.

Den planerade föreläsningen med Johan Billingsten utgår på grund av

sjukdom. Vi hoppas kunna erbjuda den vid ett senare tillfälle.



18 november 13:00

Karin Hallgren

Kvinnliga kompositörer genom tiderna

Äntligen kan vi erbjuda en föreläsning om en grupp begåvade människor

som förbisetts i musikhistorien - de kvinnliga kompositörerna. Karin

Hallgren presenterar ett antal kvinnliga tonsättare och de sammanhang

de verkade i, främst från 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Det blir

både en del om intressanta individer men också en del om vilka

förutsättningar de hade i den tid de levde i. Framför allt blir det svenska

tonsättare, men även några från övriga Europa. Berättelserna illustreras

med musik.

Karin Hallgren är professor i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet, och

presenterar sin forskning så här: Jag har framför allt ägnat mig åt

svensk musikhistoria under 1800-talet och framåt. Frågor kring

musiklivets organisation och uppbyggnad har intresserat mig, liksom

villkoren för musiker, även ur ett genusperspektiv. Musikteater och

opera hör till mina intressen, både när det gäller repertoaren man

framförde och de tankar man hade om vad man skulle använda operan

till. Jämförelser med förhållanden i andra europeiska länder är också

intressant att göra.



25 november 10:00

Dick Harrison

Imperiernas fall

Babylonien, Assyrien, Perserriket, Romarriket, Tysk-romerska riket,

Mongolväldet, Stormoguls rike, Osmanska riket, Svenska

stormaktsväldet, Napoleons kejsardöme, Brittiska imperiet – alla har de

dominerat vidsträckta territorier och utövat ett formidabelt inflytande

över omvärlden, men till slut har de alla fallit samman och utraderats

från kartorna. Varför? Hur kommer det sig de mest glänsande

stormakter har krossats, ibland på makalöst kort tid? Vilka brister och

yttre omständigheter har orsakat deras fall? Och hur kan det komma sig

att vissa imperier reser sig ur askan och alltid återkommer i nya

skepnader, som i fallet med Ryssland och Kina?

Historieprofessorn Dick Harrison publicerade 2022 boken ”Imperiernas

fall”, som behandlar stormakters kollaps från bronsåldern till nutiden.

Genom att jämföra flera imperiers undergång kan han dra slutsatser som

visar på röda trådar genom den globala historien, erfarenheter som vi

har anledning att ta till oss i en värld som blir allt oroligare.



2 december 10:00

Elias Sjöberg

Genom Madagaskars djungel

Ett äventyr och en insats för djur och natur på samma gång!

2014 deltog Elias Sjöberg i en expedition som tog honom från

Madagaskars östkust till västkust. Genom djungel och regnskog, över

berg och genom dalar vandrade expeditionen till fots för att

dokumentera regnskogens status åt WWF.

Kom och lyssna på det episka äventyret och hör Elias berätta om det fina

landet Madagaskar, WWF och hur han har följt sina drömmar.

Elias Sjöberg är smålänningen som de senaste 10 åren har haft stora

delar av världen som arbetsplats. Förutom att arbeta med friluftsliv och

undervisa om första hjälpen i vildmark har Elias ett förflutet bland annat

inom försvarsmakten, sjukvården och som bonde.



9 december 10:00

Marcos Hellberg

Att bygga ett drama

Redan de gamla grekerna…

Självaste Aristoteles frågade sig vad det var som gjorde de grekiska

hjälteberättelserna så oemotståndliga, och kom fram till att vissa

element alltid ingår. Varje Hollywoodfilm som produceras idag är

uppbyggd enligt samma principer, liksom varje TV-program, oavsett om

det är drama eller dokumentär. Marcos Hellberg guidar oss genom

processen att bygga ett medryckande drama. Själva föreläsningen bör bli

lika spännande som en bra film…

Marcos Hellberg är journalist och TV-producent med lång erfarenhet av

att producera både drama och dokumentär. Bland hans produktioner

finns Svenska dialektmysterier, de prisbelönta serierna Världens

konflikter och CP-magasinet och dramaserierna Midnattssol och Det

mest förbjudna. Han skapar även musik med retrosynthbandet Hell &

Strahl.


