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14 SEPTEMBER
Sanning eller konsekvens  
– vetenskapsrapportering under pandemin
Maria Gunther Axelsson är vetenskapsredaktör på DN 
och doktor i partikelfysik. Hon är utbildad journalist och 
har bl.a. arbetat med klimatforskning. Hon har fått pris 
som Årets Folkbildare för att ha tillgängliggjort  
genikampen i medicin och annan vetenskap på ett lätt-
begripligt sätt för allmänheten, deltagit i TV och publicerat 
flera populärvetenskapliga böcker.

7 SEPTEMBER HÖSTUPPTACKT
”Gott och blandat”  – Musikkollegiet Immanuelskyrkan.
Från vänster; Margareta Gäfvert, Annelie Korsfeldt, Kristina Åkesson, Robin 
Taubert, Björn Gäfvert, Agnes Grahn.

TISDAGSTRÄFFEN KL 13.00
För dagen gäller aktuella restriktioner från Folkhälsomyndigheten. 

Kolla via hemsidan www.immanuel.se/senior
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5 OKTOBER 
– Årsmöte kl. 11.00, soppa serveras från kl. 12.00
Livsnära samtal – Att dela livet 
”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar. Det 
är summan av dem som är jag”. Tomas Tranströmer. Det är djupt mänskligt 
att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi 
blir.”Livsnära samtal” betyder att vi vid tio tillfällen i en mindre grupp samtalar 
om det som är personligt och nära. Sociala Missionen vill i samarbete med  

studieförbundet Bilda, Immanuelskyrkan och 
flera av Sociala missionens medlemsförsam-
lingar, inbjuda till ett deltagande i “Livsnära 
samtal”. Varmt välkomna att idag få möta: 
Frank Åkerman ansvarig för gruppledar  
utbildningen, Stefan Sjöblom, gruppledare och 
Kerstin Andersson Sociala Missionen.  
Tillsammans vill de gärna berätta om ”Livsnära 
samtal – Att dela Livet”.

28 SEPTEMBER
Det måste finnas plats för det vilda 
Miljöfrågorna är heta igen. Mest handlar det om klimat, 
men ibland skymtar det fram att det också pågår en 
massiv utrotning av arter. Även Sverige har sina hotade 
djur och växter. Men vi har också en rad arter som gjort 
en massiv comeback – havsörnen, grågåsen, gråsälen, 
vildsvinet, björnen, vargen. Blir de för många uppstår 
lätt konflikter. Finns det någon plats för det vilda i vår 
välordnade natur? Vi får lyssna till Henrik Ekman,  
frilansjournalist. Han arbetar bland annat med inköp av 
natur- och vetenskapsprogram för Sveriges Television.

21 SEPTEMBER
Bakom löpsedlarna: 
Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet”. 
Fil dr Karin Strand är forskningsarkivarie och biträdande 
arkivchef vid Musikverket, StockholmFo

to
: J

on
as

 A
nd

ré



4

12 OKTOBER 
Psalm och visa
Psalmer har genom århundranden varit de teologiska 
texter som stått människor närmast hjärtat.  
Augustinus och Luther beskriver hur psalm kan öppna 
människors hjärtan. Just därför är de också ämne 
för konflikt eftersom det handlar om vilken lära som 
ska förmedlas. Om detta föreläser Susanne Wigorts 
Yngvesson, professor i etik vid EHS/THS.

19 OKTOBER 
Granskogsfolk: hur naturen blev 
svenskarnas religion
David Thurfjell, professor i  
religionsvetenskap på Södertörns Högskola. 

26 OKTOBER
”Att styra riket i kris”
Samtal mellan Anders Mellbourn, som har 
varit professor i politik och journalistik och 
chefredaktör för både DN och Sändaren 
samt Andreas Linderyd, doktor i ekonomi 
och FoU ansvarig på Riksidrottsförbundet.

2 NOVEMBER
Ålderism, ensamhet och psykisk 
ohälsa – Vad kan vi göra?
Vi får lyssna till riksdagsledamoten  
Barbro Westerholm.

Fo
to

: K
ar

in
 M

el
lb

ou
rn

Fo
to

: A
nn

a 
H

ar
tv

ig



5

23 NOVEMBER 
Hur mycket är lagom? 
Tack vare ekonomisk tillväxt har Sverige blivit ett 
rikt land. Men har vi fått det bättre? Klimat- och 
miljökriser visar att vi dessutom lever över våra 
tillgångar. Lars Ingelstam kommer att ge en  
bakgrund till ”överflödet” och inleda en diskussion 
om hur vi på ett hållbart sätt kan hantera våra 
goda förutsättningar och förvalta vårt ”systemarv”. 
Lars Ingelstam, har varit professor i Teknik och 
social förändring och tidigare chef för Sekretariatet 
för framtidsstudier.

9 NOVEMBER 
Finska Sverigehjältar
Författaren Eric Björklund kommer till oss 
och berättar hur svensk militär tömde 
Karelen. Vinterkrigets fred 1940 gjorde 
400 000 finländare hemlösa. Svensk  
militär skötte evakueringen. 

16 NOVEMBER 
”Människor som förändrar 
världen”
Lena Ingelstam, den nya chefen för  
biståndsorganisationen Diakonia, ger 
oss en inblick i den omfattande  
verksamheten, Ett arbete vår förening 
har förmånen att få stödja.
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21 DECEMBER
”Musik – möten – orglar” 
Församlingens organist, Björn Gäfvert, gräver 
efter roliga musikminnen.

30 NOVEMBER 
De svenska högtidernas historia 
Författaren Philip de Croy doktorerar i teologi och 
är känd från tv, radio, böcker och som ledarskribent 
i Sändaren. Nu kommer han till oss för att berätta 
om de svenska högtiderna genom religion och 
folktro. När blev tomten röd, vad har den ryska 
tsarfamiljen med påskäggen att göra, vem var 
Valborg som det eldas för om våren och varför har 
midsommarnatten ansetts extra magisk?  

7 DECEMBER
Händels Messias
Radioprofilen och ”barocknörden” Vassilis  
Bolonassos guidar oss genom ett av världens 
mest kända musikverk.

14 DECEMBER 
Bibeln på svenska.
Samtal om gamla och nya översätt-
ningar av Gamla och Nya testamentet 
mellan Gun Britt Sundström och 
Johnny Jonsson, som deltagit i 
översättning av Gamla och Nya 
testamentet 1981 och 2000.
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KULTURVANDRINGAR
Torsdag 16 september  
HAMMARBY SJÖSTAD   
– miljöförebild i många länder.
Guide Lars Fränne, tidigare projektchef för 
den nya stadsdelen. Samling på Gullmarsplan, 
vid nedgången till Tvärbanan 10.00.

Torsdag 7 oktober 
ERSTA DIAKONI
Diakoniassistent Urban Beckfjäll guidar och 
berättar om Erstas historia samt visar Ersta 
museum. Samling i Ersta kyrka 10.30. Buss 
från Slussen 2, 55, 71 till hållplats Ersta.

Torsdag 28 oktober 
SABBATSBERGS KYRKA
Var väckelsen politisk?
Socialt arbete 1800-1900 med utgångspunkt 
i Sabbatsbergsbyn i Vasaparken och Vita 
Bergen på Södermalm.
Sven Johannesson från Gustav Vasa försam-
ling berättar. Samling vid Immanuelskyrkan 
10.00 för vandring till Vasaparken.

Torsdag 11 november 
FILADELFIA
”En ny och annorlunda kyrka”
Sören Eskilsson, vice församlingsföreståndare 
och ansvarig för ombyggnaden berättar. 
Samling vid entrén, Rörstrandsgatan 5, 
10.00. Kaffe.

Torsdag 9 december
RIDDARHUSET 
samling vid entrén 12.45
Guide: Oscar Langenskiöld
Antal: 20 personer, föranmälan
OBS! Riddarhuset är en historisk byggnad 
och tyvärr inte anpassat till vår tids normer 
för tillgänglighet. Det är många trappor och 
det finns ingen hiss. T-bana Gamla stan, 
buss 3, 53.



INFORMATION & 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

Facebook: facebook.com/immanuelsenior/

Hemsida: www.immanuel.se

Besöksadress: Kungstensgatan 17,  
T-bana Rådmansgatan, buss 2

Plusgirokonto: 44 93-3

Swisch: 123 184 98 43  (Ange Senior – gåva eller kaffe)

Programsamverkan  
med Studieförbundet

På tisdagar inbjuds vi att äta ”Senior lunch”. 120 kr för dagens lunch, 
inklusive smör, bröd, sallad, måltidsdryck och kaffe (ordinarie pris är 
135 kr ). Gästen skall uppvisa medlems kort i Immanuel Senior.

Välkommen att äta din lunch på Birger Jarl

Immanuel Senior
– en öppen mötesplats
Seniorverksamheten i Immanuelskyrkan är 
öppen för alla intresserade, oavsett ålder 
och livsåskådning. Ansvarig för denna del av 
församlingens verksamhet är föreningen Im-
manuel Senior. Du är alltid välkommen, också 
att bli medlem i vår förening. Medlemsavgiften 
för år 2021 är beslutad till 100 kr och betalas 
in på Plusgirokonto 44 93-3. Vänd dig till vår 
diakon Agneta Selander så berättar hon mer 
om medlemskapet. 


