
Vårprogram 2023Kultur
Hej och välkommen att ta del av 

PRO Kulturs vårprogram! 
Vi satsar, i nära samarbete med ABF Stock-
holm, på ett brett utbud för dig med intresse 
av kultur och samhälle i form av föreläsningar, 
möten med författare, samtal med skådespela-
re, museironder, kyrkobesök, bioklubb, stads-
vandringar…

Vill du bli medlem? 
Anmäl dig då till Agneta Charpentier: agneta.
charp@telia.com eller 070-603 42 51. Vi behöver 
namn, adress, födelsenummer, telefonnummer 
och e-postadress. Medlemsavgiften är 360 kr. Om 
du redan är medlem i en annan PRO-förening är 
avgiften 60 kr. OBS, vänta på inbetalningskort 
från PRO-förbundet! Du kan även anmäla dig di-
rekt via PRO:s hemsida, www.pro.se. Som med-
lem får du påminnande mejl inför våra program. 
Du kan också kolla vad som är på gång på vår 
hemsida, www.pro.se/kultur. Och om du är Fa-
cebook-användare: lägg till FB-sidan PRO Kultur 
Stockholm bland dina vänner.

Våra program genomförs oftast i ABF-huset, Svea-
vägen 41. Entrébiljetter kan köpas på plats vid varje 
tillfälle, eller on line hos Biletto som nås via evene-
mangskalendern på ABF:s hemsida, www.abfstock-
holm.se. Programmen brukar vara en timme, däref-
ter tar många gärna en kopp kaffe i entréplanets kafé 
för fortsatta samtal.
MUSEIRONDEN är en föreläsning i ABF-huset om nå-
gon aktuell utställning, där biljetten sedan gäller för 
inträde till utställningen vid valfri tidpunkt inom en 
månad. 
SKÅDESPELARSAMTALEN leds av Paula Ternström 
som i vår bjuder in två välrenommerade skådespelare 
och samtalar om deras teaterliv.
BIOKLUBBEN fungerar så här: En eftermiddag i mån-
aden träffas vi för att gemensamt se en ny och aktuell 
film. Efter filmen går vi och fikar på något ställe i när-
heten av den biograf vi besökt. Då diskuterar vi filmen 
ur olika perspektiv. Torsdag eller fredag veckan inn-
an biobesöket får du veta vilken film vi ska se, vilken 
biograf den går på och vilken tid som gäller. Var och 
en köper sin egen biljett. Anmäl att du vill vara med 
i Bioklubben till Tore Lidbom, torelidbom59@gmail.
com senast den 8 februari.
KYRKOGRUPPEN inbjuder till tre kyrkobesök under 
våren. Ingen avgift eller förhandsanmälan krävs, 
men nya deltagare är välkomna i gruppen, meddela 
e-postadress till janegforsell@gmail.com.

FEBRUARI

SKÅDESPELARSAMTAL: Linus Wahlgren
Skådespelaren och musikalartisten Linus Wahlgren 
har ett brett register och har medverkat i alltifrån 
musikaler som Grease, Rent och Book of Mormon till 
folklustspel med Eva Rydberg till dramatisk teater 
som Katt på hett Plåttak på Stockholms Stadsteater. 
Han har spelat i ett antal tv- och filmproduktioner 
som Göta Kanal 2, 30 grader i februari, Hundtricket 
och 86 avsnitt av Rederiet. Linus Wahlgren är också 
röstskådespelare och har gjort röst i många tecknade 
och animerade filmer som t ex Dennis och Pokemon. 
Under hösten 2022 arbetade han för första gången 
med sin syster Pernilla Wahlgren i den turnerande 
showen Hybris.
• Måndag 6 februari kl 14.00 i Palmesalen, ABF-hu-
set, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-med-
lemmar.

FÖRFATTARSAMTAL: Kalle Lind – Karl Gerhard. Es-
tradör och provokatör.

Den välkände ra-
dioprataren, för-
fattaren m m Kalle 
Lind berättar om 
revykungen och 
satirikern Karl Ger-
hard. I sina kvicka 
och eleganta kup-
letter gisslade Karl 
Gerhard politiker, 

kungligheter och kulturelit. Under andra världskri-
get blev han en av landets tydligaste antinazistiska 
röster. Om detta skriver Kalle Lind i sin biografi om 
Karl Gerhard. Han tecknar ett porträtt av en modig 
och modern man med särskild vikt vid de dramatiska 
krigsåren och den HBTQ-värld som Karl Gerhard var 
en del av.
• Onsdag 8 februari kl 14.00 i Palmesalen, ABF-hu-
set, Sveavägen 41. Entré 100 kr. 80 kr för PRO-medl. 
Foto: Hans Jonsson.
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BIOKLUBBEN ser en film måndag 13 februari. 

MUSEIRONDEN: Prins Eugens Waldemarsudde – 
Charlotte Gyllenhammar

Charlotte Gyllen-
hammars konst-
närskap är både 
mångbottnat och 
drabbande. Hon 
utforskar gränser 
och närmar sig 
frågor om döden 
och livet och var 

vår existens upphör. Skulptur, installation, film och 
fotografi samverkar i presentationen av hennes verk, 
som visas både inomhus och i museets park.
Gyllenhammar slog igenom 1993 på den svenska 
konstscenen med verket Dö för dig – en 120 år gam-
mal upp ochnedvänd ek som hon hängde över Drott-
ninggatan i centrala Stockholm. 
Föreläsare: vik intendent Sophie Lindberg.
• Tisdag 14 februari kl 14.00  i Palmesalen, ABF-hu-
set, Sveavägen 41. Entré 140 kr, biljetten inkluderar 
museibesök. 

VI MÖTER: Erik Nilsson – reflektioner om demo-
krati och styrning

Erik Nilsson har 
över 30 års erfaren-
het av styrning av 
offentlig verksam-
het, både som po-
litiker och tjänste-
man. Han har varit 
statssekreterare i 
utbild nings- och 
arbetsmarknadsde-

partementen, skolchef i Botkyrka och skolborgarråd 
i Stockholm. I boken Det var någonting med fjärilar 
försvarar han det vardagsgråa politiska arbetet och 
angriper populism och plakatpolitik. Hur idéer och 
politik ska kunna bli verklighet blir fokus i mötet 
med Erik Nilsson.
• Torsdag 16 februari kl 14.00 i Palmesalen, ABF- 
huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-med-
lemmar. Foto: Vesna Prekopic.

KYRKOGRUPPEN: Katarina kyrka
Kyrkogruppen besöker Katarina kyrka.
• Måndag 20 februari kl 15.00.

SEMINARIUM: Äldre i kris och krig – röster från 
Ukraina
En ny rapport om situationen för äldre i Ukraina pre-
senteras av Madeleine Seidlitz, juridisk rådgivare på 
Amnesty International Sverige. Med utgångspunkt i 
den, liksom i kontakter med den ukrainska äldreorga-

MARS

BIOKLUBBEN ser en film måndag 6 mars.

VI MÖTER: Stefan Löfven
Stefan Löfven kan, 
som tidigare statsmi-
nister och partiord-
förande (S), f d ord-
förande i IF Metall 
och nu med interna-
tionella uppdrag, ge 
många såväl inblickar 
i som utblickar över 
vår nutids skeenden 
och aktörer. Han de-
lar med sig vid detta unika tillfälle.
• Tisdag 14 mars kl 14.00 i Katasalen, ABF-huset, 
Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medl. 
Foto: Socialdemokraterna.

MUSEIRONDEN: Thielska Galleriet
Oskar Bergman – Stilla natur

Detaljrika, stäm-
ningsfulla land-
skapsmålningar 
i klara färger av 
främst svensk natur 
och svenska städer 
är kännetecknande 
för Oskar Bergman. 
Han arbetade mest 

i akvarell men även i olja. Han var även verksam som 
grafiker och illustratör. Människor förekommer en-
dast undantagsvis i hans motiv.
Bergmans måleri uppfattades som lite egensinnigt av 
samtiden, då han i kontrast till rådande abstrakta och 
nonfigurativa ideal konsekvent höll fast vid sin natur-
trogna stil. Föreläsare: intendent Sophie Allgårdh.
• Torsdag 16 mars kl 14.00 i Palmesalen, ABF-hu-
set, Sveavägen 41. Entré 120 kr, biljetten inkluderar 
museibesök.

SEMINARIUM: Äldre har också rättigheter – behö-
ver vi en Äldrekonvention?
Äldre har samma rättigheter som alla andra, och all 
svensk lag ska uppfylla kraven i de EU- och FN-konven-
tioner som Sverige har skrivit under. Ramverken för 
äldres rättigheter består framförallt av icke bindande 
instrument, som FNs Deklaration 2002 för ett gott 

nisationen Tyrbota, genomförs ett panelsamtal kring 
hur humanitära kriser drabbar äldre människor sär-
skilt hårt.
• Tisdag 21 februari kl 14.00 i Palmesalen, ABF-hu-
set, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-med-
lemmar. Ett program i samarbete med PRO Global.

forts nästa sida…
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åldrande i ett samhälle för alla åldrar. Ålder är en dis-
krimineringsgrund och äldres rättigheter måste för-
tydligas och förstärkas. Alfhild Petrén inleder semi-
nariet och modererar en panel av rättighetsexperter.
• Tisdag 21 mars kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, 
Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medlem-
mar. Ett program i samarbete med PRO Global.

KYRKOGRUPPEN: Vårby Gårds kyrka
Kyrkogruppen besöker Vårby Gårds kyrka. Den ligger 
strax intill Vårby Gårds T-banestation.
• Torsdag 23 mars kl 14.00.

FÖRFATTARSAMTAL: 
Ola Larsmo – Sanning och lögn om rasbiologi

Ola Larsmo, för-
fattare, litteratur-
kritiker, kulturjo-
urnalist och flitig 
samhällsdebattör. 
Han debuterade på 
åttiotalet med Vind-
makaren och har 
sedan dess publi-
cerat ett flertal ro-
maner och essäer. 

Hans senare verk präglas av historiska miljöer med 
dokumentära inslag, däribland den hyllade Swede 
Hollow. Nu möter vi Ola Larsmo med anledning av 
hans bok Lektion 11 –  en bok om rasbiologi.
• Tisdag 28 mars kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, 
Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medl.
Foto: Christine Ohlsson.

PRO KULTURS ÅRSMÖTE 
Efter träffen med Ola Larsmo är det dags för PRO Kul-
turs årsmöte. Kaffe serveras i pausen. Du som vill mo-
tionera om föreningens verksamhet skickar motionen 
till torelidbom59@gmail.com senast den 14 mars.
• Tisdag 28 mars ca kl 15.30 i Palmesalen.

APRIL

SKÅDESPELARSAMTAL: Ted Åström
Ted Åström, skådespelare och musiker, började som 
musiker i popgruppen Ted & the Caracas tillsammans 
med bl a Janne Schaffer. Han var även ensemblemed-
lem i Fattighuskabarén tillsammans med bl a Örjan 
Ramberg och Johannes Brost. Efter studier vid Sta-
tens Scenskola i Göteborg har Ted Åström haft roller i 
filmer som Madicken, Repmånad, i julkalendern Troll-
tider, i den första Sällskapsresan och som Olyckan i 
Trazan & Banarne. I år blir han aktuell för en rema-
ke av Trolltider, och under samtalet ges smakprov ur 
den dokumentärfilm om Ted Åström som håller på att 
spelas in.
• Måndag 3 april kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, 
Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medl.

BIOKLUBBEN ser en film tisdag 4 april.

UTFLYKT: Filmstaden i Råsunda

Välkommen till en guidad visning av Gamla Film-
staden i Råsunda. Här, i vad som en tid var världens 
största filmstudio, spelades över 400 filmer in. Den 
första var Körkarlen 1919, den sista barnfilmen En 
liten julsaga 1999. Gemensamt fika efteråt ingår, var-
vid även ett antal filmscener ur Filmstadens historia 
visas. Anmälan senast 6 april till torelidbom59@
gmail.com.
• Onsdag 12 april kl 14.00. Samling vid Portvakts-
stugan på Greta Garbos Väg 3 i Filmstaden. Tag T-ba-
nans blå linje mot Akalla, station Näckrosen, uppgång 
Filmstaden. Pris: 80 kr, kontant eller Swish (ej kort).

VI MÖTER: Margot Wallström – om en värld mel-
lan hopp och förtvivlan
Margot Wallström är 
tidigare utrikesminis-
ter, EU- kommissio-
när, FNs generalse-
kreterares särskilda 
representant i frågor 
om sexuellt våld i 
konflikter, och nu 
ordförande i Olof 
Palmes Internationel-
la center. 
Vad händer med biståndet och solidariteten i värl-
den? Margot Wallström samtalar om sitt uppdrag i 
Palmecenter och från sin långa erfarenhet av utrikes-
politik och solidaritetsarbete i världen.
• Onsdag 19 april kl 14.00 i Sandlersalen, ABF-hu-
set, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-med-
lemmar. Foto: Olof Palmes Internationella Centrum.

KYRKOGRUPPEN: S:ta Birgitta kyrka
Kyrkogruppen besöker S:ta Birgitta kyrka i Nockeby. 
Du når dit med spårvagn 12 från Alvik eller buss från 
Brommaplan till Nockeby.
• Torsdag 27 april kl 13.00.



Avsändare:
PRO Kultur
c/o Pär Fagerström
Vegagatan 4
113 29 Stockholm

BIOKLUBBEN ser en film tisdag 2 maj.

FÖRFATTARSAMTAL: 
Majgull Axelsson – ”Svalors flykt”

Majgull Axelsson 
är en av Sveriges 
mest namnkunniga 
författare, ymnigt 
prisbelönad med en 
rik och omfattande 
bokproduktion. 
I april kommer 
Svalors flykt. Den 
handlar om med-
mänsklighet, skuld 
och ansvar, om 
myndigheternas 
inverkan på våra liv 
och om möjligheten 

att få leva sitt liv. I centrum står en ung flicka med 
ett tragiskt levnadsöde och hennes psykolog som ska 
bedöma flickans framtid.
• Torsdag 4 maj kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, 
Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medl. 
Foto: Magnus Liam Karlsson.

STADSVANDRINGAR på östra Södermalm
I maj erbjuder vi två stadsvandringar på östra Söder-
malm, dels Från Skanstull till Danvikstull måndag 
den 8 maj, dels Kring Vita Bergen torsdag den 11 
maj. Som medlem kan du välja att delta i en av vand-
ringarna, inte båda. Deltagarantalet är begränsat till 
20 per vandring. Först till kvarn gäller. Anmälan till 
janegforsell@gmail.com. Deltagandet är kostnads-
fritt.
Från Skanstull till Danvikstull börjar vid Folksams 
huvudkontor på Bohusgatan och går via Bohusga-
tan och Blecktornsområdet över Vintertullstorget till 
Barnängens gård för att sedan fortsätta fram till Dan-
vikstull. Vi möter under vandringen olika personer 
som Rutger Fuchs, Agnes Lagerstedt, P-O Hallman, 
Anna Lindh, Jakob Gavelius, Knut Tengdahl, Anders 
Carlberg och Lars Johan Hierta. Vi får också höra om 
Stockholms Arbetarehem, Olaus Petri kapellet, Ham-
marby IP, Stora Blecktornet, färgerierna längs Ham-
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marby sjö, byggandet av Hammarbyleden och Lilje-
holmens stearinljusfabrik.
Kring Vita Bergen börjar vid Vintertulls torget och 
sammanfaller inledningsvis med Från Skanstull till 
Danvikstull. Under denna vandring får du också stifta 
bekantskap med bl a Anna Lindhagen, Maja Carlqvist, 
Ernst Klefbeck, Magna Sunnerdahl, Elsa Borg och 
Stig Classon. Vi får också höra om ”sydfruktsstriden”, 
stiftelsehusen och husockupationen på 1970-talet, 
och avslutningsvis höra berättelsen om Doris doja på 
platsen där historien utspelade sig. 

SEMINARIUM: Hur är egentligen vården och om-
sorgen för äldre i Stockholm?
Tankesmedjan Seniorkraft presenterar en kartlägg-
ning över situationen i Stockholm. Den reser frågor 
om hur Sverige lever upp till sina utfästelser i EU och 
FN. EU antog i höstas en ny ”Strategi för global hälsa” 
som innefattar äldres rätt till god vård och omsorg. 
Här ska nu Sverige som ordförandeland leda arbetet 
att få fram en aktionsplan. Seniorkrafts ambitiösa 
kartläggning av läget i vår region pekar på vad som 
därvid krävs.
• Tisdag 23 maj kl 14.00 i Brantingrummet, ABF-hu-
set, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för PRO-med-
lemmar. Ett program i samarbete med PRO Global. 

OPERA LIVE: Don Giovanni
Mozarts mäster verk 
med vår svenska 
opera stjärna Peter 
Mattei i huvudrol-
len i en fantastisk 
tolkning – live från 
Metropolitan Opera 
i New York.
• Lördag 27 maj 
kl 13 i Kulturhusets 
biograf. Speltid 3 
tim 14 min inkl paus 
25 min. Förfrisk-
ningar kan intas i Teaterbaren. Pris 295 kr. 
Anmälan senast 23 mars till Gerd Lagergren, tfn/
sms 0708-811490, gerd.lagergren@gmail.com. 
Betalning efter besked om plats till PRO Kulturs pg 
492655-6.

MAJ


