Sällskapets föreläsningar ligger alltid på onsdagar, kl 19-20. Från hösten 2015 i Scandic Star Hotell,
Sollentuna. Medlem har förtur vid platsbrist. Detta år delar vi också ut Sällskapets Helga-pris vid en
tilldragelse lördag 16 januari. Den som vill bli medlem i Sällskapets Vänförening betalar in 200:- till
bankgiro 5643-5571.

Offentliga föreläsningar - Program vinter & vår 2016
16 januari –
lördag - ? kl 14.00
(OBS tiden!) på
Hjalmar Söderbergs
namnsdag delas Sällskapets
nyinstiftade Helga-pris ut

20 januari - Anne
Swärd, författare &
kulturskribent - om
sina romaner Polarsommar,
Kvicksand och Till sista
andetaget

27 januari - Ivar
Lundgren, författare
och medlem i
Sällskapet - om sin nya bok om
Ansgar, Nordens Apostel

3 februari - Jan
Mårtenson, f d
diplomat m m – om
antikvitetshandlaren Johan
Kristian Homan & katten Clèo

10 februari - Björn
Lunden - Om sin resa
från getfarmare i
obygden till produktiv
ekonomiboks-författare

17 februari - Gunde
Nilsson - "Tankar
och reflektioner
kring en vandring på 800 km
till Santiago de Composela"

24 februari - Åsa
Nilsonne, Poloniprisbelönt författare ”Går det att förena ett
naturvetenskapligt perspektiv
(förankrat i hjärnan) med ett
skönlitterärt utforskande av
kärlek, sorg och livets villkor?”

2 mars - Kjell E.
Genberg, författare
& Sällskapets v ordf - Genberg
firar (eller beklagar) att det är
50 år sedan hans första roman
kom ut. Sedan dess har det
kommit många fler, så han har
en del att tala om

16 mars - Allan
Larsson, journalist,
fackföreningsman,
finansminister m m - Min
europeiska resa

23 mars - Per Hellgren,
journalist & författare
- Den okända sidan av
Per Wahlöö

9 mars - K. Arne
Blom, författare och
preses emeritus i Svenska
Deckarakademin - En värld att
erövra – från Kalifornien till
Moskva
30 mars - Kim M
Kimselius, författare Författare – från dröm
till verklighet!
20 april - Sarita
Skagnes, prisbelönt
norsk succéförfattare Oönskad dotter som hittade
sitt människovärde

6 april - Lena Kallenberg
- om sina historiska
romaner i arbetar- och
underklassmiljö
27 april - våravslutning Carl von Linné,
gestaltad av estradören och
Linnekännaren Hans Odöö

13 april - Birgitta
Backlund, författare Aktuell med boken
Lustans tivoli
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