
   Kultur 

Höstprogram 2022 

Välkommen *ll en spännande höst med PRO Kultur Stockholm! Pandemin har släppt si< 
grepp, åter kan vi samlas *ll gemensamma upplevelser. PRO Kultur satsar nu, i nära 
samarbete med ABF Stockholm, på e< bre< utbud för dig med intresse av  kultur och 
samhälle.  
Höstens program innehåller föreläsningar, skådespelarsamtal, museironder, kulturprogram, 
kyrkobesök, bioklubb, stadsvandringar… 

 Vill du bli medlem? 
Anmäl dig då *ll Agneta Charpen*er: agneta.charp@telia.com eller 070-603 42 51. Vi 
behöver namn, adress, födelsenummer, telefonnummer och e-postadress. MedlemsavgiWen 
är 360 kr. Om du redan är medlem i en annan PRO-förening är avgiWen 60 kr. OBS, vänta på 
inbetalningskort från PRO-förbundet! 
Du kan även anmäla dig direkt via PRO:s hemsida, www.pro.se , och då även betala med 
hjälp av Bank-id. 
Som medlem 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 FaceBook-användare: lägg *ll FB-
sidan PRO Kultur Stockholm bland dina vänner. 

Våra föreläsningar och skådespelarsamtal sker i ABF-huset, Sveavägen 41. Entrébilje<er kan 
köpas på plats vid varje *llfälle, eller on line hos Bile<o som nås via evenemangskalendern 
på ABF:s hemsida, www.abfstockholm.se  

Museironden är en föreläsning i ABF-huset om någon aktuell utställning, där bilje<en sedan 
gäller för inträde *ll utställningen vid valfri *dpunkt. 

Skådespelarsamtalen leds av Paula Ternström som i höst bjuder in tre erfarna och 
välrenommerade skådespelare och samtalar om deras teaterliv.  

Bioklubben fungerar så här: En måndageWermiddag i månaden träffas vi för a< gemensamt 
se en ny och aktuell film. EWer filmen går vi och fikar på något ställe i närheten av den biograf 
vi besökt. Då diskuterar vi filmen ur olika perspek*v. Torsdag eller fredag veckan innan 
biobesöket får du veta vilken film vi ska se, vilken biograf den går på och vilken *d som gäller. 
Var och en köper sin egen bilje<. 
Antal deltagare är begränsat. Anmäl a< du vill vara med i Bioklubben *ll Tore Lidbom, 
torelidbom59@gmail.com senast den 31 augus*. 

Kyrkogruppen inbjuder *ll tre kyrkobesök under hösten. Ingen avgiW eller förhandsanmälan 
krävs, men nya deltagare är välkomna i gruppen, meddela e-postadress *ll 
janegforsell@gmail.com . 
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AUGUSTI 

Opera Live föreställning: 
Lördag 27 augusJ kl 12.00, Opera Live: Händels Agrippina, i Kulturhusets bio (3.45 *m inkl 
paus). 
Inspelad 2021 i Dro<ningholms Slo<steater. Regi: Staffan Waldemar Holm. 
Pris 220 kr. Anmälan senast 24 augus* *ll Gerd Lagergren, hn/sms 0708-811 490, e-post 
gerd.lagergren@gmail.com .  Betalning 220 kr i samband med anmälan *ll PRO Kulturs pg 
492655-6.  

SEPTEMBER 

BIOKLUBBEN ser en film måndag den 5 september. 

FÖRFATTARSAMTAL: Kjell Johansson. ”Huset vid Flon” 
Kjell Johansson är född 1941 i Midsommarkransen. Där börjar också berä<elsen om Einar, 
hans syster Eva och deras släkt i boken Huset vid Flon och som vi sedan får följa i Sjön utan 
namn och Rummet under golvet. Romansviten, som kallas De utsa8a och skildrar udda  
människor i samhällets utkant, har blivit flerfaldigt prisbelönt.  
Huset vid Flon är i hög grad aktuell då den är utvald *ll Stockholm läser 2022 — Stockholms 
största bokcirkel där en rad evenemang genomförs med anknytning *ll boken. 
• Onsdag 7 september kl 14.00 i Per Albin-rummet, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr. 
80 kr för PRO-medlemmar. 

MUSEIRONDEN: Thielska Galleriet 
Målaren Akke Kumlien. Stunder av vardagslycka. 
Utställningen Stunder av vardagslycka omfa<ar e< fem*otal målningar, fotografier och 
konstnärsmaterial och är den hiolls största som gjorts med konstnären.  
Tora Vega Holmström. Spegling är första steget mot konst. 
Thielska Galleriet visar den första separatutställningen i Stockholm sedan 1945 med  
modernisten Tora Vega Holmström. Hennes konstnärskap domineras av kraWfulla porträ< 
och expressionis*ska experiment. Målningar som Främlingar och Utanför e8 musikcafé i 
Biskra gav konstnären e< na*onellt och även interna*onellt genomslag.  
Föreläsare är intendent Sophie Allgårdh. 
• Tisdag 13 september kl 14.00,  i Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, för 

pensionärer inkluderar bilje<en museibesök. 
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ERBJUDANDE: En städerskas försvarstal 
Strindbergs In*ma Teater erbjuder medlemmarna i PRO Kultur a< köpa bilje<er *ll 
föreställningen En städerskas försvarstal med skådespelerskan Gunilla Nyroos *ll det 
reducerade priset 170 kr per person (ord. pris 225 kr). Skriv in raba<koden Städ 1 vid 
bilje<köp via hemsidan, www.strindbergsin*mateater.se . 
• Tisdag 13 september kl 19.00 på Strindbergs In*ma Teater, Barnhusgatan 20. 

KYRKOGRUPPEN: Hässelby Strand 
• Måndag 19 september kl 11.00: Kyrkogruppen besöker Hässelby Strands kyrka. Hit 

kommer man lä<ast med tunnelbanans gröna linje *ll sta*onen med samma namn. 

SKÅDESPELARSAMTAL: Margareta Sjödin 
• Måndag 19 september kl 14.00 i Per Albinsalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 
kr för PRO-medlemmar. 

SÅ RÖSTADE VI, väljarströmmarna analyseras 
Carl Melin, mångårig opinionsanaly*ker i bl a United Minds, numera forskningsledare i TCO-
ägda tankesmedjan Futurion, analyserar årets val. Hur lade olika väljargrupper sina röster i 
riksdagsvalet, vilka förskjutningar förklarar par*ernas fram- och motgångar? U*från bl a 
vallokalundersökningarna söker Carl Melin svaren, med särskilt fokus på 60+väljarna. 
• Onsdag 21 september kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr 

för PRO-medlemmar. 

STADSVANDRING: Kring Vita Bergen 
Följ med på en vandring kring Vita Bergen och möt personer från olika *der som sa< avtryck 
i denna del av Söder. Här återfinner vi naturligtvis Per-Anders Fogelström och S*g Claesson 
(SLAS) men också Elsa Borg, Ernst Kleteck, Lars Johan Hierta, Magna Sunnerdahl, Anna 
Lindh, Ulf Lundell, Hasse&Tage m fl. Vi får bl a höra om klädes*llverkningen vid Hammarby 
sjö och Barnängens gård och om en idag nästan bortglömd poli*sk strid i Stadshuset, 
Sydfruktsstriden.  
• Torsdag 22 september kl 13.00. Samlingsplats meddelas senare. Guide är Jan Forsell och 
anmälan om deltagande sker via e-post *ll janegforsell@gmail.com . Antalet deltagare är 
begränsat *ll 20, först *ll kvarn gäller.  

Amelia Adamo om ORKEN och GLÄDJEN 
De nya äldre — hur gör vi för a< se *ll a< vi fortsä<er ha Orken och Glädjen.  
Vad är Hemligheten? Det ska *dningsmakaren Amelia Adamo tala om. Amelia är ordförande i 
Ensamhetskommissionen. 
• Torsdag 29 september kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr 
för PRO-medlemmar.  
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OKTOBER 

BIOKLUBBEN ser en film måndag den 3 oktober. 

SKÅDESPELARSAMTAL: Stefan Sauk 
• Måndag 10 oktober kl 14.00 i Per Albinsalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr 

för PRO-medlemmar. 

MUSEIRONDEN: Prins Eugens Waldemarsudde 
Isaac Grünewald — Konst och teater 
En omfa<ande och forskningsbaserad utställning som visar bredden och mångsidigheten i 
Isaac Grünewalds rika konstnärskap. Här presenteras måleri, förstudier *ll scenografier och 
offentliga utsmyckningar, konsthantverk, design, illustra*oner och film. Även Grünewalds 
starka posi*on i svenskt kulturliv lyWs fram.  
Föreläsare är vik intendent Sophie Lindberg. 
• Tisdag 11 oktober kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 140 kr, bilje<en 
inkluderar museibesök. 

FÖRFATTARSAMTAL: Kjell Westö och Mårten Westö. ”Åren” 
I september 2022 kommer boken Åren, där bröderna Kjell och Mårten Westö berä<ar om 
sina liv, om uppväxt, tonår och vuxenblivande, och om förfa<aryrket, som de båda valde.  
Kjell Westö, född 1961 i Helsingfors, är en av Finlands främsta förfa<are, och välkänd, läst 
och älskad även i Sverige. Med sin första roman Drakarna över Helsingfors (1996) fick Kjell 
Westö e< defini*vt genombro< både hos den finlandssvenska och den finskspråkiga 
publiken. DäreWer har de flesta av hans böcker nominerats, *lldelats priser och översa<s *ll 
flera språk. 
Mårten Westö, född 1967, har ge< ut en rad böcker med både poesi och prosa, och är 
dessutom översä<are och kolumnist. 
• Tisdag 18 oktober kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för 

PRO-medlemmar. 

KYRKOGRUPPEN: Mälarhöjden 
• Torsdag 20 oktober kl 13.00: Kyrkogruppen besöker Mälarhöjdens kyrka. Hit kommer man 
lä<ast med tunnelbanans röda linje *ll sta*onen med samma namn. 



NOVEMBER 

BIOKLUBBEN ser en film måndag den 7 november. 

FÖRFATTARSAMTAL: Marie Lok Björk. ”Af välja ef liv” 
Marie Björk är debutanten som i sin bok A8 välja e8 liv skriver om sin morfars mor, 
handlardo<ern Oolia. Boken är en verklighetsbaserad roman om e< kvinnoöde i början av 
förra seklet. Mot sina föräldrars vilja giWer sig Oolia med lantarbetaren Åke, som inte anses 
vara ”e< go< par*”. Fem år senare är hon en ensamstående tvåbarnsmamma som arbetar 
som statare på Överjärva gård utanför Stockholm. A8 välja e8 liv är en bok om en kvinna 
som går från välstånd *ll armod, men hela *den står upp för sig själv och sina barn. 
Marie Lok Björk *lldelades Solna stads kulturs*pendium 2022. 
• Onsdag 2 november kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr. 80 kr för 
PRO-medlem. 

Är kärlekens Jd över i poliJken?  
En analys av det poliJska läget eger valet 
Förr bestod regeringar av par*er som tyckte om varann. Men i e< alltmer spli<rat poli*skt 
landskap får kontrakt ersä<a känslorna, där januariavtalet är e< vik*gt exempel. 
Professor Ulf Bjereld, som är en av förfa<arna *ll boken A8 älska den man kan få, föreläser 
om svensk demokra* i förändring. 
• Tisdag 15 november kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr för 
PRO-medlemmar. 
• MEDLEMSMÖTE: PRO Kulturs ordinarie höstmöte äger rum ca kl 15, direkt eWer Ulf 
Bjerelds föreläsning. 

KYRKOGRUPPEN: Stora Essingen 
• Torsdag 17 november kl 14.00: kyrkogruppen besöker Essinge kyrka. Hit kommer man 
lä<ast med buss nr 1 från Fridhemsplan *ll Stora Essingen. 

Den Jdiga svenska televisionen 
Petra Werner, filosofie doktor och konstnär mm, presenterar i bild och ljud utgångspunkter, 
idéer, program och aktörer i den *diga svenska televisionen. Mycket av de<a mångsidiga 
programutbud är helt okänt även för specialister och har aldrig visats i modern *d.  
Petra Werners avhandling E8 medialt museum. Lärandets esteGk i svensk television 1956–
1969 kommer a< finnas *ll påseende och försäljning.  
• Tisdag 22 november kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entre 100 kr, 80 kr för 

PRO-medlemmar.  E< program i samarbete med Folkkulturcentrum.  



SKÅDESPELARSAMTAL: Anders Ekborg 
• Måndag 28 november kl 14.00 i Palmesalen,  ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 100 kr, 80 kr 
för PRO-medlemmar. 

FÖRFATTARSAMTAL: Nina van den Brink. ”Jag har torkat nog många golv” 
Nina van den Brink berä<ar om sin uppmärksammade biografi om Maja Ekelöf. 
1970 vinner Maja Ekelöf, en då okänd 52-årig städerska, Rabén & Sjögrens stora 
romantävling med Rapport från en skurhink, en dagbok från en hård låglönevardag. Maja 
Ekelöf får komma *ll Stockholm och ta emot priset från den *dens stora: Astrid Lindgren, 
Lars Gyllensten och Alva Myrdal. Över en na< blev städerskan och fembarnsmamman från 
Karlskoga en rikskändis. 
Jag har torkat nog många golv är en berä<else om en enastående kvinna, och en påminnelse 
om hur samhället forharande ser på kvinnor med låglöneyrken. 
• Onsdag 30 november kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Entre 100 kr. 80 kr 
för PRO-medlemmar. 

DECEMBER 

BIOKLUBBEN ser en film måndag den 5 december. 
 


