
Mitt på da’n
MISSIONSKYRKAN

S:T OLOFSGATAN 40
FREDAGAR 14.00 

Mitt på da’n
MISSIONSKYRKAN

S:T OLOFSGATAN 40
FREDAGAR 14.00 

PROGRAM VÅREN 2017



januari
20	 Vinterfest.		Program med bilder från föreningens resor och 
program under 10 år samt annat trevligt. Gröt och skinksmörgås, kaffe 
och kaka serveras. 50 kr.    

27	 Årsmöte. Efter förhandlingarna ger Gerhard Egerhag några 
färska intryck från en resa till Tanzania.    

februari
3	 När	allt	gick	sönder.	Cicero, romersk statsman, advokat, 
talare och retoriker, var en flitig författare. Hans tankar och idéer lever i 
vår tid.  Fil. dr. Eric Cullhed berättar på ett lättsamt sätt om Ciceros brev 
60–43 f.Kr.       

10	 Pärlor	och	märkvärdigheter	i	Uppsala. Författarna Lars-Åke 
Skagegård och Lilian Fredriksson har letat efter udda inslag i Uppsalas 
förflutna och visar upp det obekanta bakom det välbekanta.  

17	 Grundämnenas	uppkomst. Alla ämnen är uppbyggda av ett 
hundratal grundämnen (väte, kol, syre osv.). Men hur uppkom de? Före 
Big Bang, för ca 14 miljarder år sedan, var allt koncentrerat till en enda 
punkt! Professor Bengt Gustafsson berättar om den fantastiska utveck-
lingen av universum.       

24	 Mellan	himmel	och	hav	–	en	resa	på	Sydamerikas	tak.	Bilder 
och berättelser med Helén och Göran Almlöf. Peru – ett ojämlikt land, 
där många söker sin utkomst på marknader längs vägarna, där de dukat 
upp sitt hantverk till försäljning. Resor på hisnade höjder upp till dryga 
4000 meter och däremellan stupbranter ner mot slingrande floder på 
dalbottnen. Inte ens tusen bilder räcker för att skildra landet och folket 
– delarna får tala för helheten.      

mars
3	 Moder	Elisabeth,	Sveriges	andra	helgon. Syster Beata från 
Birgittasystrarna i Djursholm berättar.     

10	 En	stund	med	Cornelis.  Bertil och Solveig Teodorsson och  
Kerstin och Kees Geurtsen sjunger och berättar.    



17	 God	och	nyttig	läsning	men	ingen	helig	skrift.  Så tyckte 
Martin Luther om apokryferna i Gamla Testamentet som inte heller  
erkänts som bibelböcker. Men de innehåller stor visdom, moralisk  
lärdom och intressanta berättelser om människor. Karin Olofsdotter, 
pastor och specialist på Gamla Testamentet, ger en lättsam översikt 
över dessa böcker. OBS Programmet är i Valsätrakyrkan.   

24	 Svenska	från	olika	håll.	Sveriges enda dialektpedagog, Lovisa 
Alvtörn från Dialekt- och folkminnesarkivet, berättar om sitt uppdrag att 
sprida kunskap om dialekter till lärare och elever ute i skolorna.  

31	 I	huvudet	på	en	pastor. Andreas Möller, pastor i Valsätra- 
kyrkan, sjunger och berättar om pastorsbarn, tro och tvivel, gravitation 
och en del till. 

april
7	 Burma	reser	sig. Monica Bengtsson berättar bland annat om 
hur Chinfolket, en fattig och förtryckt minoritet i nordvästra Burma, får 
kunskap om sina mänskliga rättigheter, om demokrati och om vikten av 
jämställdhet.   

21		 Läkemedel	på	äldre	dar	–	lagom	är	bäst! Läkaren Christina 
Mörk föreläser om det normala åldrandet och hur det påverkar läke-
medels effekter på kroppen, men ger också goda råd om hur man kan 
hålla sig så frisk som möjligt.              

28		 Ett	liv	i	musik. Kammarmusiker Inge Thorsson berättar roliga 
historier och framför härliga melodier från musikens värld.  

maj
5	 När	du	skär	i	nuet	läcker	framtiden	ut. Fil. dr. Sigrid  
Schottenius Cullhed berättar om kristen poesi i 400-talets Rom.

12	 Söder	om	ekvatorn	och	norr	om	polcirkeln. Ärkebiskop 
emeritus Gunnar Weman berättar om möten med människor i den 
världsvida kyrkan.   

19	 Vårfest	med kaffe och tårta och vårlätt program. 50 kr
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Fredagar 14.00. 
Program med servering. 
Inträde inkl servering 40:-.

Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap 
(medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Kontaktpersoner:  Gunnar Fridborg, 073-041 74 78  
   Ingrid Kallin 018-32 44 78

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Upp-
sala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda 
pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna värderingar 
och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen. 

Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.
Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer. 
Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.

Årsavgiften (150:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0 
Kassör Gerhard Egerhag, 018-30 17 84


