Torsdag 26 april
Närpolisen och tryggheten
Vad händer i Lund och på Klostergården? Vilka risker finns och hur
kan man undvika dem? Max Cruce,
37 år, polisinspektör i närpolisgruppen i Lund, med södra Lund som
arbetsområde, presenterar sig och
sitt arbete

Torsdag 3 maj
Jenny Hällström om Rom
Den italienska huvudstaden
Rom är präglad av den fängslande historien men också av nutiden och förväntningarna inför
den spännande framtiden. Vad
finns kvar i staden från förr,
synligt och dolt, och hur ser
samspelet ut mellan romarna i
deras vardagsliv, den tillfällige besökaren som jagar souvenirer och pilgrimerna på väg mellan kullar och dalar?

Torsdag 10 maj
Lund genom tiderna –
byggnaderna berättar
Arkitekturhistorikern,
docenten och debattören i
stadsbyggnadsfrågor
Hjördis Kristenson berättar och visar diabilder.
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Torsdag 26 januari
Representanter för Kvinnojouren
i Lund, som funnits i drygt 30 år,
berättar om hur man arbetar för
att hjälpa, skydda och stötta
misshandlade och hotade kvinnor
och deras barn.

Torsdag 2 februari
Magnus Lindberg,
vik. diakon ger sin syn på diakonin och kyrkans roll i samhället.

Torsdag 9 februari
Salomon Schulman: Mitt Lund.
Tankar kring staden och tiden.
Hur står det egentligen till med den en
gång så kulturella metropolen?
Är stadssjälen intakt eller lyckas Jätten
Finn att slutligen riva domen?
Generationer av mer eller mindre tillfälliga lundabor har alla en personlig
relation till den miljö som på ett eller
annat sätt präglat dem. Trots förskingringen lever minnena
kvar och till Lund återvänder man alltid på ett eller annat
sätt.

Torsdag 16 februari

17 maj Kristi Himmmels färdsdag
inget program
Torsdag 24 maj
Domprosten som var intresserad av allt
- utom teologi
Domprosten Christian Wohlin (1761-1829) var samtida i
Lund med Schartau och Tegnér. Hans sentida släkting
Inger Rudberg berättar om honom och om bonde- och
prästsläkten från Östergötland.

Nichlas Vinsander berättar om
BIS ”Barn i start”. Barn i Start
(BIS) är en gruppverksamhet för
barn och ungdomar som vill lära
sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att
vara ny i Sverige. Verksamheten
startades av Individuell Människohjälp i Latinamerika. Fokus
ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka
barnen oavsett vilket land de kommer att växa upp i. BIS
vänder sig till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Verksamheten äger under våren rum i
Helgeands församlingsgård, och diakonen Nichlas Vinsander (verksam på Diakonicentralen Ugglan) är en av dess
ledare.

Torsdag 23 februari

I samarbete med
Helgeands församling
Nordanväg 11

Helgeands nye pastorsadjunkt
Mikael Ögren berättar om hur
han som ung präst ser på sin yrkesroll och på framtiden, och vad
som har lett honom hit.

Torsdag 1 mars
Psalmer av Britt G Hallqvist
med Monica Håkansson och Larsåke
Sjöstedt

Torsdag 8 mars
”Kommer inte kaffet snart?
En kvinna på Sankt Lars broderade
frågan på en duk som finns att se
på Medicinhistoriska museet.
Monologen med samma namn återger några samtal som Karin Stensson hade med en god vän som då
och då kunde drabbas av en psykos, som ledde till att hon blev
omhändertagen på Sankt Lars. I
monologen ger vännen i ord uttryck för upplevelser av ensamhet, gränslöshet, ångest,
osäkerhet, sorg och skuld. Ibland distanserar hon sig genom humor
Men allt är inte negativt. I psykosen bearbetar hon svåra
upplevelser i sitt liv. Psykosen innebär också en förhöjd
livskänsla. Det kan utmynna i en upplevelse av försoning
och tröst. På det sättet blir psykosen ett drama som leder till en sorts katharsis, rening. Det blir möjligt för
henne att återvända till sitt vanliga liv med dess glädjeämnen och trygghet, krav och påfrestningar. Monologen
utmynnar i en sorts vila, en befrielse, en vardag. Det
svåra är ännu en gång genomlevt. Nu fortsätter livet…
Karin Stensson har under många år arbetat med kultur
och teater på psykiatrin i Sankt Lars. Hon bor på Klostergården och har medverkat i flera föreställningar på
Atelierteatern i Göteborg och Lilla Teatern i Lund

22 mars
Vad är Iona Community?
Kommuniteten med
centrum på den lilla ön
Iona utanför Skottlands
västkust, är en ekumenisk kristen rörelse,
grundad under depressionen 1938 av George
MacLeod, församlingspräst i Glasgow. Iona
Community uppstod som
ett socialt projekt. Unga blivande präster och arbetslösa
hantverkare kom samman för att återuppbygga Iona Abbeys klosterbyggnader. Arbetet pågick fram till 1967,
och under dessa somrar upptäckte man hur det är att
leva i gemenskap. Kommuniteten är fortfarande hängiven sitt uppdrag att ”återuppbygga liv i gemenskap” genom att verka för social, ekonomisk och religiös rättvisa,
sträva efter en ekumenisk förnyelse av kyrkan och skapa
inkluderande gudstjänstformer. Målet är att sammanföra
andlighet och handling, att ”söka nya vägar att beröra
allas hjärtan”.
Birgitta Ormelius är logoped och aktiv i Lunds Östra
Stadsförsamling.
To 29 mars
Men jag lär mig ju hela tiden! Hans-Martin Hansen om unga, mötesplatser och lärande”.
Vi har i Sverige idag en utveckling
mot en allt mer formell utbildning i
skolan. Även om det pratas om olika
mjuka kompetenser så blir kunskaper som man fått inbankade i huvudet av läraren det som räknas. Men
vad är det av det man lärt sig som
gör att man slutligen är den som får
jobbet man sökt; vilka kunskaper är
det som gör att man känner att man
lever ett gott liv? Var har jag lärt
mig det viktigaste?

I Stilla Veckan inget Caféprogram
Torsdag 12 april
Torsdag 15 mars
Paulus - en man för vår tid?
Fredrik Ivarsson, som är kyrkoherde i Helgeand, berättar om sitt
avhandlingsämne i Nya testamentet, som handlar om Paulus och
manligheten. Vad säger Paulus om
män och kvinnor och manlighet?
Hur skiljer sig Paulus världsbild
från vår? Och varför har vi ändå
mycket att lära oss av honom?

Psalmer i påsktiden
med Monica Håkansson
och Larsåke Sjöstedt.
Födelsedagsfirande för
inbjudna jubilarer.
Medverkan av Magnus,
vik. diakon

Torsdag 19 april
Sören Andersson från Johanssons Begravningsbyrå berättar om sitt yrkesliv
som begravningsentreprenör. Sören har
varit entreprenör i 26 år och anlitas
ofta som föreläsare i begravningshistoria eller allmänna begravningsfrågor.
Vi får en inblick i ett svårt arbete, som
ändå skänker honom stor arbetsglädje
genom att hjälpa människor. Vi får
veta mera om hur de avlidna tas omhand och hur mötet med människor i
sorg påverkat honom under åren. Vi får
även veta mera om andra kulturers
begravningstraditioner.

