Program hösten 2018

Alla tiders publikrekord slogs när Per Ahlberg föreläste om Knäred på 1950- och
1960-talet. Bygdegården var knökfull med 212 besökare.

Knäreds föreläsningsförening
www.knaredsforelasningsforening.se
med stöd av

Välkomna till höstens föreläsningar

Höstens föreläsningar inleds med samme föreläsare som för ett år sedan, Sven-Olof
Petersson. Nu står Australien i fokus där han under flera år var ambassadör. Rollen
gav honom en inblick i och kännedom om ”landet upp och ner” – en förtrogenhet
som en vanlig svensk resenär inte kommer i närheten av.
Varför intressera sig för äldre dialekt? Den frågan ställer sig Carl-Fredrik Lundbladh. Dialektord är ofta på hans agenda och har hittills resulterat i flera böcker, senast om halländska dialekter. Trevligt, trivsamt och hemtamt, är hans svar på frågan.
Fader Gunnar var en känd präst och teolog. Sonen Thomas Rosendal gick en annan
väg, blev socionom och sedermera socialchef i Osby kommun. I denna roll mötte han
många människor. I Knäred kåserar han på ett lättsamt sätt om sin yrkeskarriär.
Vad händer i Ryssland den dag Vladimir Putins presidenttid är över? Enligt konstitutionen måste han lämna sitt ämbete 2024. Bo Petersson, som länge forskat på rysk
politik, försöker ge svar på frågan i ett allt mer auktoritärt land utan naturlig efterträdare till Putin.
Som traditionen bjuder avslutas höstens program med musik. På scenen står Goa
Grabbar, tre glada pensionärer som skapar tidig julstämning.

Tisdagen den 18 september klockan 19:00
Sven-Olof Petersson (f d ambassadör i Australien)

Välkomna!

”Sex år i landet upp och ner, Australien”
En föreläsning om hur Sverige var med och upptäckte
Australien, världens giftigaste land med världens
lyckligaste invånare. Medelhavsklimat, öknar och tropiker.
Urinnevånare. Svenskar och Sverige i Australien.
Naturresurser och politik. Waltzing Mathilda och hur man
känner igen en ”aussie.”

Tisdagen den 9 oktober klockan 19:00
Carl-Erik Lundbladh (docent i nordiska språk vid Lunds universitet)
”Varför intressera sig för äldre dialekt?”
Det handlar inte om att vara flabbrolig, fast det är lätt att
skratta ibland. Ej heller om att återuppliva gamla ord, på
väg att glömmas. Varje tid har sin dialekt och en äldre är
egentligen lika försvunnen som orden plejel, smörkärna
och drängskåp. Numera använder vi ord som fungerar
bättre i de gemenskaper vi ingår i. Men det kan vara
trevligt, trivsamt och hemtamt att betrakta både gamla
föremål och gamla ord, att minnas och reflektera.

Vi syns även i: Almanackan i HP, Händer idag i LT och
www.visitlaholm.se

Tisdagen den 30 oktober klockan 19:00
Thomas Rosendal (f socialchef i Osby kommun)
”En socialchef emeritus kåserar”
Alltsedan socionomexamen i Lund 1974 har Thomas
Rosendal arbetat i socialtjänsten. Under 30 år, fram till
pensioneringen 2011, var han socialchef i Osby kommun.
Han beskriver sin väg från Malmö hamn till socialtjänsten
kryddad med anekdoter och tankar om utbildning och
arbete. Som son till Fader Gunnar dyker även den kände
prästen och teologen upp i Thomas tankar när han
reflekterar över sina många år i socialtjänsten.

Tisdagen den 20 november klockan 19:00
Bo Petersson (professor i statsvetenskap Malmö universitet)
”Putins fjärde mandatperiod:
slutet på början?”
Under Vladimir Putins snart 20-åriga ledning – i mars
2018 valdes han till president för fjärde gången – har
landet utvecklats i en allt mer auktoritär riktning. Utåt
använder Ryssland ofta ett hårdhänt maktspråk såsom vid
annekteringen av Krim samt krigen i Ukraina och Syrien.
Samtidigt är Putins position i rysk politik unik, så vad kan
hända när han lämnar presidentposten.
Den frågan fokuserar Bo Petersson på i sin föreläsning.

Tisdagen den 4 december klockan 19:00 (Kaffeservering)
Musikerna: Goa Grabbar
”Goa Grabbar”
Ett program med traditionella julsånger och
stämningsskapande julsketcher. I nära kontakt
med publiken underhåller Goa Grabbar med gitarr,
dragspel och flerstämmig sång. De kryddar sitt
program med julhistorier från levande livet. Det blir
en kväll med igenkänning och minnen.

PS! Ta gärna med dig vänner och bekanta till våra förläsningar.

Plats o tid:
Knäreds bygdegård kl. 19:00

Entrébiljett:
50 kronor. Barn under 16 år fri entré
Terminskort:
150 kronor
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