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MISSIONSKYRKAN 

S:T OLOFSGATAN 40 

FREDAGAR 14.00 
 

PROGRAM VÅREN  2020 
 



 

JANUARI  
 
24  VINTERFEST 
Julgröt, smörgås och kaffe och ett blandat program, lite klurigheter och kanske en bukett av 

dikter som vi själva binder ihop. Avgift 50 kr. 

 

31  ÅRSMÖTE MED NOSTALGISKT EFTERSPEL 
Efter årsmötesförhandlingarna visar Gunnar Fridborg i ett bildspel gamla jultidningar och 

julböcker.               

 
FEBRUARI 
 
7  FRIKYRKORNA OCH DEMOKRATINS GENOMBROTT  
När politisk demokrati infördes i Sverige för 100 år sedan hade frikyrkorörelsen i mer än ett 

halvsekel funnits med bland de pådrivande. Anders Mellbourn, statsvetare och journalist ger 

bakgrund och aktuella reflektioner.       

 
14   VISOR VI GILLAR. FYRA VÄNNER OCH EN GITARR 
Solveig och Bertil Teodorsson, Kerstin och Kees Geurtsen sjunger och spelar.       

 

21  MED BIBEL OCH SKOLVÄSKA I KINA 
Alice Rinell är född och uppvuxen i Kina och tillhör en missionärsfamilj med gamla anor. 

Hon berättar om sin farmor, som hon också skrivit en bok om.   

          

28  FREDAGSMYS MED E&P  
Uppsalafotografen Ernst Nilsson och Uppsalamusikern Pelle Lundblad bjuder på godbitar ur 

sina skafferier.               

 

MARS 
 

6    INDUSTRISTADEN UPPSALA 
Ove Hedin från Industriminnesföreningen i Uppsala berättar.     

 
13    SVERIGES SKOGSRÅVARA OCH SKOGSINDUSTRI  

HISTORIK OCH FRAMTID 
Professor emeritus Mats Nylinder berättar om skogsbruk, virkesegenskaper, timmer och 

massaved samt förädling i industrin.      
 
20 WALDENSTRÖMSKA STUDENTHEMMET 100 ÅR 
Gunnar Fridborg ger i bilder glimtar ur WS´ historia, från studentlivet där under mitten av seklet 

och lite om utvecklingen därefter.      

 
 
27  LIVET PÅ UPPLANDSSLÄTTEN I FORNA TIDER 



 

Arkeolog Jonas Wikberg berättar om fynd vid utgrävningarna vid bygget av nya E 4 åren 

2002–03         

 
APRIL 
 
3    MÄNNISKOR JAG MÖTT 
Rättviksprästen Anders Åkerlund berättar om intressanta möten i sitt innehållsrika liv. 

        

    

17  GEORG RIEDEL – JAZZBASISTEN  SOM BARNVISETONSÄTTARE 
Gunnel Fagius, musikdirektör och musikvetare, berättar om George Riedels 

barnvisekomponerande, om hans intresse för texter som tar barns upplevelser och tankar på 

allvar, allt fångat i kluriga melodier och rika harmoniska ackompanjemang. 

Musikillustrationer                            

 
24 MIN MAMMA VAR SPION UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET 
Jan Bergman, författare och känd för sina djupa kunskaper om Stockholm, berättar 

inträngande i sin bok ”Sereterareklubben” om hur ett antal kvinnor blev spioner, bland dem 

hans egen mamma liksom Astrid Lindgren.   
 
MAJ 
 
8    NATURLIGA FÄRGER 
Varför är naturen grön? Kan man få fina och hållbara färger från naturen?  Maria Johansson, 

biolog och mångsidig konstnär, ger en tvärvetenskaplig inblick i färgernas underbara värld 

med visning av hur naturliga färger kan användas.   

OBS! Samlingen hålls i Valsätrakyrkan Bernadottev. 48, buss 7 till Spinnrocksvägen. 

    
15 VÅRFEST MED TÅRTA OCH SÄCKPIPA 
Vårligt program med bl.a. Ragnar Götestam som spelar och berättar om säckpipan.   

Avgift 50 kr                     
 

   

 

 

 



 

Mitt på da’n  

- Fredagar kl 14.00 - Program med servering - Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 Uppsala - 

Inträde inkl. servering 40 kronor - Alla är välkomna  

Arrangör  

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap (medlem av RPG, 

Riksförbundet Pensionärsgemenskap).  

Kontaktpersoner  

Bertil Jakobsson, tfn 073-049 29 41 Anders Nylén, tfn 070-378 68 89  

Om föreningen  

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala 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.  

Du är välkommen  

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 (200:-) betalas på plusgiro 49 97 30-0.  

                                                          
 
 


