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TISDAGSTRÄFFEN

8 JANUARI
Nobels fredspristagare 2018 Dr Mukwege
Om hans kamp mot det sexuella våldet i krig
och konflikt. Journalisten och dokumentärfilmaren
Marika Griehsel berättar och visar film.

15 JANUARI
Under ytan
När man börjar dyka upptäcker man att det under ytan
breder ut sig en helt ny värld, en värld som är både
vacker och oändlig.
Sophia Hober, professor vid KTH, visar bilder och
berättar om dykning och om sina egna dykupplevelser.

22 JANUARI
Stockholmstrafiken inifrån och utifrån
Jonas Eliasson, Stockholms trafikdirektör och
fd professor vid KTH berättar om hur arbetet med
trafik- och stadsplanering ser ut från insidan,
och vad som betraktas som speciellt i den
internationella omvärldens ögon.
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Kl 13.00 i Waldenströmsalen.
Efter föredraget serveras kaffe.

29 JANUARI
Framtidens medicin
Soki Choi, PhD, med. dr., har doktorerat på komplexa
sjukvårdssystem vid Karolinska Institutet, presenterar
nya vetenskapen om hur bakterier påverkar vår hjärna.

5 FEBRUARI
Lina – en musikalisk monolog
Emy Stahl, småländsk sångerska och skådespelare
välkomnar oss till ett spel om Lina Sandells liv och
diktning där vi också får tillfälle att stämma in i
sångerna.

12 FEBRUARI
Vad kan psykiatrin hjälpa till med?
Hur kan man som läkare och forskare inom psykiatrin förstå
vad som händer i samhället idag? Den psykiska ohälsan
uppmärksammas alltmer i vårt sekulära och annars välfungerande samhälle. Bo Runeson, professor i psykiatri, ger sin
personliga berättelse av arbetet med psykisk ohälsa idag.

19 FEBRUARI
ÅRSMÖTE 11.00. Det serveras soppa för alla innan Tisdagsträffen.

Frikyrkorna och demokratins genombrott
För 100 år sedan togs de avgörande besluten om den
politiska demokratins införande i Sverige. Frikyrkorörelsen hade i mer än ett halvsekel funnits med bland de
pådrivande. Anders Mellbourn, statsvetare och journalist ger bakgrund och aktuella reflektioner.

26 FEBRUARI
Bernadotterna kring prinsessan Eugénie
Välgörenhet var ett känt faktum under mitten och slutet
av 1800-talet och motiven var många. Prinsessan Eugenie
låter oss följa med in i denna tidsandas arbete, och vi kan
få en förförståelse till hur samhället påverkades och
förändras, genom enskilda personers insatser.
Sven Johannesson berättar.
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5 MARS
Säkerhetspolitik på riktigt
Efter det kalla krigets slut hoppades många på en demokratisk och fredlig utveckling i Europa. Tyvärr blev det
inte riktigt så, utan spänningarna har ökat. Lars Ingelstam,
har varit professor i Teknik och social förändring och
tidigare chef för Sekretariatet för framtidsstudier.

12 MARS
Dagens unga och deras digitala värld
Hanna Peterson är projektledare för digital kommunikation i Immanuelskyrkan. Hon visar hur upplevelsen
av den digitala världen skiljer sig mellan seniorer och
unga i Sverige idag. Vilka fördelar finns att upptäcka,
vilka faror ligger på lur, och framförallt, hur kommer vi
närmare varandra?

19 MARS
Vad har världens konflikter med oss
att göra?
Med fokus på Kongo-Kinshasa, berättar Joakim Wohlfeil
om hur vi hör ihop med de människor som lever i
världens konfliktområden.
Joakim Wohlfeil, arbetar som sakkunnig på väpnade
konflikter hos biståndsorganisationen Diakonia.

26 MARS
Från byn i Gambia till Bromma djurklinik
Buba Badije, världsmedborgaren som visste sedan
barnsben att han ville bli djurens medicinman.
Veterinär Buba Badjie berättar om sin livsresa från
den lilla byn Jambanjelli i Gambia till känd veterinär i
Bromma.

2 APRIL
”The american way”
Sånger av amerikanska tonsättare
såsom S. Barber, L. Bernstein, C. Ives,
N. Rorem m fl
Annelie Korsfeldt, sopran
Michael Engström, piano
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9 APRIL
Religions- och övertygelsefrihet
– möjligheter och utmaningar
Göran Gunner, Teol dr, högskolelektor i religionshistoria,
docent i missionsvetenskap ger oss en inblick i situationer runt om i världen, där kristna utsätts för förföljelse.

23 APRIL
Sallad och salighet
Trädgård och odling från paradis till preppers
Lena Roos kommer att tala om trädgård och odling,
främst inom kristen tradition, från Bibelns berättelse
om Eden, över medeltida klosterträdgårdar till
moderna ”preppers”.

7 MAJ
Tramporgeln – väl värd att minnas
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Många litet äldre kommer ihåg tramporgeln ifrån skolan
och förknippar den med psalmsång och morgonbön.
I missionshus och mindre kapell fanns det alltid en
tramporgel. Förre museichefen Hans-Martin Riben tar oss
med på en minnesresa till tramporglarnas guldålder,
bland fabrikanter, predikanter och gamla tanter.

14 MAJ
En stunds Psalmvaro

			
med nyskrivna psalmer/sånger av och med
			sångarprästen Per Harling.

21 MAJ
Ingen konstnär har haft grönare fingrar
Vi får möta och gå runt i kyrksalen tillsammans med
Birger Boman, när han berättar om sin konstnärskamrat
Pär Andersson, kyrkans inredningsarkitekt.
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28 MAJ
Sånger om våren
Tuletrion: Margareta Gäfvert, Annelie Korsfeldt
och Kristina Åkesson bjuder på ett blandat
program i den svenska försommaren.
Under våren kommer vi även att erbjuda
de populära BIBELSAMTAL-träffarna med pastor Birgit Karlsson.
Mer information om dessa kommer i separat blad.

SOMMARTISDAGSTRÄFFAR
4 JUNI
I allvaret inför livet bor glädjen över livet
Pastor Rune Forsbeck berättar om sin vän
konstnären Ingemar Willgert.

11 JUNI
Himlaspelet
Margareta Olofsgård berättar minnen från sin
barndom, med Rune Lindström och Himlaspelet
som närmaste granne.

3 planerade resor

med Immanuel Senior
1 En vårutflykt med mycken gemenskap, utan övernattning, till Ängelsberg

med omgivningar den 9 maj 2019. Tema: Historiskt Världsarv, samvaro, trevligt
lunchuppehåll, intressanta omgivningar och eftermiddagskaffe.

2 Årets längre resa blir den 10–13 juni, 2019. Under fyra dagar blir Åh stifts-

gård – mellan Ljungskile och Uddevalla – utgångspunkt för vår sommarresa.
Det blir en aktiv resa, bl a med besök bland hällristningar, Akvarellmuseet och
Smögen. Föredrag och gudstjänster på gården med sitt läge med sjötomt.

3 En höstresa i slutet av augusti i närområdet. Det blir sköna dagar på Stjärn-

holms stiftsgård med övernattning. Stilla dagar i vacker miljö, för andhämtning
och promenader. Väl tilltagen tid för samvaro, andakt, sång kombinerat med
ro och vila. Utflykt.

OBS! Resorna kommer att presenteras mer utförligt i separata informationsblad.
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KULTURVANDRINGAR
Torsdag 17 januari
NATIONALMUSEUM

Visning av den nyrestaurerade byggnaden.
Samling i entréhallen 11.00.
Kostnad 100 kr.

Torsdag 14 februari

EN SOCKERBAGARE HÄR BOR
I STADEN – KAFÉHISTORIA OCH FIKA
Vi vandrar till Konditori RITORNO.
Fil Dr Ulrika Torell berättar om sockerbagare
och kafékultur i gamla Stockholm.
Vandrare samlas i kyrkan 10.00. Övriga på
Odengatan 80, kl 10.30. T-Odenplan, buss 4.

Torsdag 14 mars

KONSTVISNING I FOLKSAMHUSET

Vi guidas genom Folksams fantastiska
konstskatter: Isaak Grünewald, X-et Eriksson,
Carl Malmsten, MMM m fl.
Samling i entrén 17.00, Bohusgatan 14.
T-Skanstull, buss 3 och 4.

Torsdag 4 april
Foto: Holger Ellgaard

FILMSTADEN RÅSUNDA

En gång Sveriges Hollywood med minnen från
Victor Sjöström, Greta Garbo, Ingrid Bergman
m fl. Rundvandring med kortfilmer.
Samling vid Portvaktsstugan,
Greta Garbos gata 3, kl 11.00.
T-bana blå linje till Näckrosen, uppgång ”Filmstaden”. Kostnad inkl kaffe 150 kr.

Torsdag 23 maj

MÖT VÅREN PÅ DJURGÅRDEN

Ove Andersson guidar oss i lövsprickningstider.
Samling vid Djurgårdsbrons södra sida, vid
Dianas port till Lejonslätten kl 10.00.
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Immanuel Senior

Seniorverksamheten i Immanuelskyrkan är
öppen för alla intresserade, oavsett ålder
och livsåskådning. Ansvarig för denna del
av församlingens verksamhet är föreningen
Immanuel Senior.
Du är alltid välkommen, också att bli medlem i vår förening. Medlemsavgiften är
150 kronor per år och betalas in på
Plusgirokonto 44 93-3. Vänd dig till vår
diakon Agneta Selander så berättar hon
mer om medlemskapet.
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– en öppen mötesplats

Efter föreläsningarna finns det tid för gemenskap och fika.

Välkommen att äta din lunch på Birger Jarl
På tisdagar inbjuds vi att äta ”Senior lunch”.
120:– för dagens lunch, inklusive smör, bröd, sallad, måltidsdryck och kaffe
(ordinarie pris är 135 kr ). Gästen skall uppvisa medlemskort i Immanuel Senior.

KAFFE/TE-KUPONGER

Via kortläsaren i Infodisken har du
möjlighet att köpa ett häfte med
11 kaffekuponger för
Tisdagsträffens kaffe/te.
Pris 300kr.
Du får alltså 11 kuponger
men betalar för 10.
Programsamverkan med
Studieförbundet Bilda.

INFORMATION OCH KONTAKT
Rachel Norborg Jerkeby
ordförande i Immanuel Senior
08-774 27 26, 070-295 82 52
senior@immanuel.se
Agneta Selander, diakon
08-587 503 24
agneta.selander@immanuelskyrkan.se

Kungstensgatan 17
T-bana Rådmansgatan, buss 2
08-587 503 00
Hemsida: www.immanuel.se
Facebook:
facebook.com/immanuelsenior/
Plusgirokonto 44 93-3

