
KULTURKVÄLLAR
HAGABERG

Onsdagar 19.00. Plats: Hagabergshallen, Erik Dahlbergs väg 60 i Södertälje. 
Biljettpriser: 100 kr, under 20 år 50 kr. Kassan öppnar 18.30. Kaffe med bröd finns att köpa.

Kulturkvällarna arrangeras av Hagabergs folkhögskola

29/9  Anders Sjöberg
Förra året var det exakt 100 år sen den folkkäre poeten Dan Andersson dog en 
alldeles för tidig död. Trots sitt korta liv blev han älskad av många, och än idag 
så hyllas han och tonsätts hans dikter av stora artister som tex Thåström och 
Moneybrother. 
Anders Sjöberg är präst och teolog. Under åren 2001 – 2009 var han missions-
föreståndare för EFS. Han är också författare och har skrivit ett flertal böcker.

Ikväll får vi möta honom som musikant. Det blir en kväll där Anders sjunger Dan 
Anderssons sånger och berättar kring poetens liv och skapande.

13/10  Polis Henrik   Gratis inträde denna kväll!  
Efter många års tjänst inom polisen är Henrik Billstam och hans kollegor väl-
kända och uppskattade av de flesta  Södertäljebor, när de fotpatrullerar på Gå-
gatan i centrum.

Denna kväll berättar han om livet på Gågatan och om sitt liv som polis.
 
Henrik har varit med ända sen 70-talet och kan därför också berätta lite om 
utvecklingen som inte på alla områden är så mörk som man kan tro. Vi får både 
höra om det dramatiska, men också rörande berättelser ur människors liv.

27/10  Tomas Nygren
Tomas Nygren har en bakgrund som pastor inom EFS och har tidigare varit 
rektor på Johannelunds teologiska högskola, men jobbar nu som lektor i teo-
logi. Han är också en aktiv och engagerad skribent och författare. 

Denna kväll talar han om Luther, Luthersk teologi, om frihet och mycket
annat utifrån sin bok ”Tillbaka till friheten – om att tänka Lutherskt
idag”.

I boken vill han uppmuntra oss att utforska, tolka och återigen tänka,
likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.
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10/11  God insikt ger vacker utsikt
Om längtan, om att kunna göra val, om att kunna flyga, om att våga, om att 
hitta en bra utsiktspunkt för att se lite längre – få en ny insikt. 
Denna kväll får vi höra sånger av Amanda Ginsburg, Elise Einarsdotter, Lill 
Lindfors, Sven-Erik Magnusson, Grete Havnesköld, Bo Lindell med flera. 

Lotta Köhlin är en välrenommerad sångerska som vi bl.a. kunnat höra i Tälje-
revyn. Lena Lindell och Bo Lindell har arbetat tillsammans med olika föreställ-
ningar sedan 1989 och var båda verksamma i musikteatergruppen Oktober.

Kom och se denna fina och tänkvärda föreställning!

24/11  Woodlands/Bäckafall 
Denna kväll får vi höra folkmusik av allra högsta klass med musiker utbil-
dade både på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, och Royal Conservatoire 
i Skottland. Woodlands+Bäckafall är ett möte där den keltiska harpan möter 
den svenska nyckelharpan och gitarren, och där ny och gammal folkmusik 
från Irland och Skottland står i centrum.

Här skapas ett nytt, överraskande och vackert ljudlandskap, lika svängigt som 
gripande, mäktigt som dansant. Musiken är full av dynamik och nyanser.
Vi får höra Justyna Krzyżanowska(harpa/sång), Samuel Lundh (nyckelharpa) 
och Hampus Grönberg (gitarr). Missa inte denna musikaliska höjdpunkt!

8/12  Vasa Gospel
Vasa Gospel är en stor och härligt inspirerande gospelkör!
Med den kristna tron i centrum vill kören, genom modern gospelmusik, dela 
med sig av sin glädje och därigenom sprida budskapet om Jesus Kristus. 
Kören är en del av församlingen Frälsningsarmén Vasakåren i centrala Stock-
holm och har sedan starten 1994 gjort framträdanden både på hemmaplan, 
i andra delar av Stockholm, Sverige och utomlands. De har också släppt fem 
CD-skivor. 
Önskan är att sången och musiken ska inspirera och uppmuntra alla männis-
kor, oavsett var man befinner sig i livet. Vi får en svängig och uppmuntrande 
julgospelkonsert!


