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september
9	 Pärlor	ur	den	amerikanska	sångboken.  
Professor emeritus Erik Åsard berättar om och spelar några av 1900-ta-
lets mest omtyckta populärmelodier av stora kompositörer som Irving 
Berlin, Hoagy Carmichael, George Gershwin, Jerome Kern och Cole 
Porter. 

16	 ”Grattis,	det	är	bara	en	infarkt!”  
Stora framsteg har gjorts när det gäller behandlingen av hjärtinfarkt, så 
stora att numera nästan alla patienter klarar sig. Professor och över-
läkare Stefan James, som tillsammans med sin forskargrupp varit med 
och tagit fram nya metoder, ger oss en inblick i denna glädjande utveck-
ling. 

23	 Minnenas	radio	 
En nostalgisk och rolig resa med ljudupptagningar från radions arkiv. 
Med radiojournalisten Birger Eriksson

30	 Rent	vatten	–	en	mänsklig	rättighet.  
Solrenat vatten – en enkel möjlighet. Det finns ca 7-800 miljoner männ-
iskor som saknar tillgång till rent vatten och flera miljoner, de flesta 
barn, dör i sviterna av förorenat vatten varje år. Stefan Karnebäck är ci-
vilingenjör och teknologie licentiat. Han leder ett projekt för Ingenjörer 
Utan Gränser gällande vattenrening i Kamerun och kommer att berätta 
om detta och även beröra andra insatser i Kamerun av Ingenjörer utan 
gränser. 

oktober	
7	 Ordspråk	som	lever.  
Anders Widbäck, univ.lektor i lingvistik, har i sin doktorsavhandling un-
dersökt hur och av vem ordspråk används och vilken funktion de fyller 
idag. Han ger oss många exempel på detta.

14	 Syndastraff	eller	gudagåva.  
Christer Åsberg, professor och huvudsekreterare i Bibelkommissionen 
fram till 2001, berättar om hälsa och sjukdom i Bibeln.  



21	 Palestinsk	konst,	bilder	och	berättelser	 
 Kees Guertsen är vän med några palestinska konstnärer och har flera 
gånger besökt Gaza och Västbanken och fotograferat konst. Genom 
hans bilder och berättelser får vi följa konstnärernas villkor och utveck-
lingen av den palestinska konsten från 70-talet till idag.

28	 Minns	ni	hösten	1956?		 
Bertil Jakobsson, fil.dr. i historia, tar oss tillbaka till den oroliga hösten 
för 60 år sedan med Suezkris och Ungernrevolt. 

november 
11	 Min	judendom.  
Leif Zern berättar om hur han uppfattar grunddragen i judendomen, 
från trosföreställningar till historia och ritualer. Leif Zern är författare 
och medarbetare på Dagens Nyheter, främst som teaterkritiker. Hans 
bok "Kaddish på motorcykel" är en skildring av livet i en ortodox judisk 
familj på Södermalm i Stockholm.

18	 Möten	med	Nobelpristagare.	 
Professor Anders Barany berättar om de årliga mötena i Lindau vid Bo-
densjön, då unga forskare får möjlighet att möta Nobelpristagare i fysik, 
kemi och fysiologi/medicin. Han kommer att visa många unika bilder 
därifrån.

25	 Vad	är	det	som	styr	evolutionen?	 
Professor Hans Ellegren, en Darwins efterföljare, berättar om de pro-
cesser som styr livets utveckling och arternas uppkomst: Naturligt urval 
och genetiska förändringar. 

december 
2	 Att	bli	gamla	och	ensamma	–	är	det	vår	framtid?  
Karin Udenius är äldreombudsman i Uppsala och tar upp frågor som 
berör och kanske oroar många äldre.

9	 Adventskaffe	med	sång	av	kören	Tonbildarna.  
Kören har sin hemvist i Uppsalakretsen av Pensionerade Lärares Riksför-
bund. Ledare är musikdirektör Lars Boström, tidigare församlingsmusi-
ker i Vaksala.
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Fredagar 14.00. 
Program med servering. 
Inträde inkl servering 40:-.

Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap 
(medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Kontaktpersoner:  Gunnar Fridborg, 073-041 74 78  
   Ingrid Kallin 018-32 44 78

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Upp-
sala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda 
pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna värderingar 
och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen. 

Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.
Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer. 
Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.

Årsavgiften (100:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0 
Kassör Gerhard Egerhag, 018-30 17 84


