Program hösten 2022
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Sveriges marinchef, Ewa Skoog Haslum, lockade åhörare från när och fjärran
när hon gästade föreläsningsföreningen och redogjorde för kriget i Ukraina,
dess geopolitiska konsekvenser, det svenska försvarets reaktioner och upprustning, och marinens 500-årsjubileum.

Knäreds föreläsningsförening
www.knaredsforelasningsforening.se
med stöd av

Välkommen till höstens föreläsningar
Efter två år med pandemi kan vi äntligen erbjuda ett komplett föreläsningsprogram
med fem arrangemang. Och därmed hoppas vi förstås att ni, kära publik, kommer tillbaka till oss på vårt 109:e verksamhetsår. Och det är ni, kära publik, som driver oss att
göra vårt utbud så lockande som möjligt.
Till höstens programserie har vi på nytt engagerat en av Fråga Lunds experter,
historikern och författaren Gunnar Wetterberg. Den fjärde i ordningen från panelen i
tv-serien.
Tre föreläsare med stark Markarydsanknytning står också på programmet - BengtGöran Söderlind, Gerteric Lindqvist och Benny Torstensson - dock med vitt skilda
ämnen. Bengt-Göran pratar om udda existenser, Gerteric om Nibes framgångssaga
medan Benny bjuder på musik och berättelser om sin musikaliska resa.
Högklassiga bilder och initierad kunskap om Lappugglans utbredelse i södra Sverige bjuds det på när Göran Johansson gästar oss. För några år sedan fascinerades vi
av hans bilder på fiskgjusar.
Välkommen till oss i höst och ta gärna med vänner och bekanta.

Tisdagen den 27 september klockan 19:00
Gunnar Wetterberg, historiker och medverkande i Fråga Lund
”Träd. En vandring i den svenska skogen”
Sverige har vuxit ur skogen. Gunnar Wetterberg skildrar
hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet
mellan människan och skogen, skogens kluriga
gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas
sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar,
massaindustrins genombrott och allt annat vi använt skogen
till, men funderar också över skogens framtid som kolsänka
och oljeparentesens slut.
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Tisdagen den 11 oktober klockan 19:00
Bengt-Göran Söderlind, f d näringslivschef Markaryds kommun
”Mannen som trodde han var en bortbyting”
Framstående politiker eller företagsledare glöms ofta bort
efter någon generation, men originalen kommer människor
ihåg. Har dessa människor något att säga ”oss vanliga”?
Bengt-Göran Söderlind berättar om originella människor
från när och fjärran bland annat Ivar i Ulvaboda.

Tisdagen den 1 november klockan 19:00
Göran Johansson, naturfotograf, Halmstad
”Lappugglor i södra Sverige”
Lappugglan är en av världens största ugglor med ett
vingspann på 135–160 cm. Den häckar i Nordamerika,
norra Europa, norra Asien och Sachalin på den ryska
östkusten. Fågeln delas upp i två underarter, Strix
nebulosa nebulosa och Strix nebulosa lapponica. Den
senare förekommer i Sverige med Norrland som främsta
häckningsplats. På senare tid har den dock letat sig en
bra bit söderut.
Det dokumenterade naturfotografen Göran Johansson
under uggleåret 2020 och berättar om sina upplevelser
med Sveriges största uggla.

Tisdagen den 22 november klockan 19:00
Gerteric Lindqvist, vd för Nibe i Markaryd
”Från verkstadsföretag till storkoncern”
Gerteric Lindqvist, legendarisk vd för Nibe i Markaryd,
berättar om resan för det lilla verkstadsföretaget till
börsnoterad koncern. Idag omfattar den drygt 100
dotterbolag runt om i världen med en omsättning på
nära nog 31 miljarder kronor (2021).
Han berättar också om sin passion för produktion i
Sverige och varför Markaryd är en självklar plats för
Nibes huvudkontor.

Tisdagen den 6 december klockan 19:00 (Kaffeservering)
Benny Torstensson, musiker inom vitt skilda genrer, Mellbystrand
”En musikalisk resa och mycket mer”
Som 15-åring fick Benny Torstensson en Bjärtongitarr
av sin trombonespelande far. Det blev starten på ett liv
i musikens värld. Några år senare, nyårsafton 1968,
ringde Bob Stewens kapellmästare och behövde en
gitarrist. Benny axlade uppgiften och var under några
år heltidsmusiker i det legendariska dansbandet.
Parallellt med all musik blev det drygt 40 års jobb på
Nibe i Markaryd med personal- och informationsfrågor.
Fri från sitt heltidsjobb får nu musiken än större
utrymme, vilket i våras resulterade i en vinylplatta. Så
kom och lyssna till Bennys musikaliska resa, kryddad
med livemusik.

Plats och tid:
Knäreds bygdegård klockan 19:00
Entrébiljett:
70 kronor. Barn under 16 år fri entré
Terminskort:
200 kronor
Kontaktperson:
Lars Ingemarson, Parken 7, 312 52 Knäred
070-298 91 47
larsiparken@gmail.com
www.knaredsforelasningsforening.se

Knäreds föreläsningsförening
stöds av

