
Bildad år 1900

Karlstads Humanistiska Förening

Program
Hösten 2022

VID EVENTUELLA ÄNDRINGAR LÄMNAS ANVISNINGAR VIA MEDLEMSBREV,
FACEBOOK OCH FÖRENINGENS HEMSIDA HUMANISTISKA.WORDPRESS.COM

• ONSDAG 21 SEPTEMBER, 18.30
Herman Hesse - sökaren
Gunnel Lindberg Jung, lärare, författare, litteraturvetare mm, berättar om sin bok kring Herman 
Hesse och dennes liv och verk. Hesse fick 1946 års nobelpris i litteratur för bland annat ”… sin 
utveckling mot djärvhet och djup [som] tillika företräder klassiska humanistideal och höga stilvärden”. 
Hans mest kända verk är romanerna Siddharta och Stäppvargen.
LOKAL: Tingvallakyrkan

• TORSDAG 6 ELLER 13 OKTOBER 12.15  [Svenska Akademien bestämmer datum]
Nobelpriset i litteratur 2022
Traditionsenligt kommer några värmländska läsare att spekulera och resonera inför tillkännagivandet: 
Vem tror de får Nobelpriset? Vem vill de ska få Nobelpriset? Alla på plats får chans att gissningstävla. 
Tillkännagivandet kl. 13.00 sänds ut i lokalen. 
LOKAL: Akademibokhandeln, Mitt i City
Arrangemanget är avgiftsfritt även för icke-medlemmar.

• ONSDAG 19 OKTOBER, 18.30
Se drömmaren! 
Peter Lenken, journalist, uppvuxen i Arvika och med en tidigare dokumentärroman om 
Rackstadskonstnärerna, berättar här om sin roman om Gustaf Fröding och dennes fyra livsstrider, 
alkoholen, sinnessjukdomen, kärleken och diktandet.
Lokal: Tingvallakyrkan

• FREDAG – LÖRDAG 18 –  NOVEMBER, HELDAGAR 
Värmlands Bokfestival 
Besök oss där!
Förbundets Årsbok 2022, Sofia Häggmans Mumier – fakta, forskning, fiktion finns att avhämta för 
medlemmar. 
Arrangören fastställer entréavgifter. 
LOKAL: Nöjesfabriken



• Onsdag 23 november, 18.30 
De första 
Monica Green, författare och f.d. riksdagsledamot, berättar om sin och Anna Nybergs nyutkomna bok 
om de kvinnor i modern tid ”som spräckte glastaket”.
LOKAL: Tingvallakyrkan 

• MELLANDAGARNA
Att gestalta Selma 
Med anledning av Västanå Teaters 50-årsjubileum arbetar vi på ett mellandagssamtal på Värmlands 
Museum, om utmaningar och lösningar i detta Att gestalta Selma. 

Medverkande, datum och klockslag kommer att tillkännages via mejl (till medlemmar), Facebook, 
föreningens hemsida och i kommunens kalendarium.

Om inte annat anges är alla föreläsningar avgiftsfria för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 50 kr.

Karlstads Humanistiska Förening är en politiskt och religiöst obunden lokalförening inom 
Svenska Humanistiska Förbundet*. Sedan starten år 1900 arrangerar föreningen föreläsningar i 
ämnesområden som språk, historia, litteratur, pedagogik, och till exempel samhällets sammanhållning.

Föreningen samarbetar med Folkuniversitetet och har ekonomiskt stöd från Karlstads kommun.

Humanism har i den europeiska idéhistorien tre grundbetydelser:

• Det står för människors strävan efter individualitet och särart i förhållande till förkvävande makter 
och strukturer.

• Det står också för kunskaper om det som har varit före oss (historia), om vårt sätt att kommunicera 
med varandra (språk) och till exempel våra tankekategorier och vår moral (filosofi). 

• Slutligen står humanism också för en föreställning om mänsklighetens värde och den enskilda 
människans värdighet.

*Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet skall inte förväxlas med de ”sekulära humanisterna” 
som främst företräds av Förbundet Humanisterna. Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i 
religiösa frågor.

I samarbete med



Karlstads Humanistiska Förening vill genom föreläsningar, diskussioner 
och andra arrangemang befordra insikter och intressen i humaniora.

Vill du veta mer? 
Kontakta någon i styrelsen eller besök oss på Facebook eller på vår hemsida 
humanistiska.wordpress.com

Styrelsen består av

Carlgöran Holm (ordförande)
carlgoran.holm@gmail.com

Curt Räftegård (sekreterare)
curt@raftegard.se

Fredrik Holm (skattmästare) 
info@fredrikholm.nu

Jessica Eriksson
jessica.eriksson@kau.se

Gunilla Fält
gu.falt@gmail.com 

Amanda Green
amandasofiagreen@gmail.com

Lars Olsson
prastgardendeje@hotmail.com

Leif Persson
leifpers@gmail.com

Välkommen som medlem! 
Anmäl dig med årsavgift om 200 kr eller 300 kr för fler personer i samma hushåll. 
För studerande, 100 kr. Anmälan och betalning kan göras till vårt pg 49 69 63-0, eller 
bg 5166-0629, eller Swish-konto 123 133 5629. Utöver annat, ange även e-postadress.

Som medlem får du
• Löpande mötesinformation via mejl
• Fritt deltagande i våra arrangemang, eller rabatterat i samarrangemang
• Svenska Humanistiska Förbundets Årsbok


