
Hur mycket människa tål jorden?
Klimatförändringarna berör oss alla men det är svårt att få ett hel-
hetsperspektiv.  Lisen Schultz, som är verksam vid Stockholm 
Resilience Centre (SRC), som drivs av bland andra Stockholms 
Universitet och Kungliga Vetenskapsakademien, har i sin forskning 
ett bredare perspektiv. I fokus står systemens förmåga att klara av 

störningar och förändringar. 

Stadsbiblioteket kl 18                           Medlemmar gratis, övriga 60 kr 
 

Kina – om makt, rädsla och förtryckta uigurer
Lars Moberg är en av SVT:s profilerade utrikesreportrar som i 
mer än 30 år rapporterat från världens olika hörn. I denna föreläs-
ning ”Kina – om makt, rädsla och förtryckta uigurer” bjuder han på 
personliga inblickar och politiska betraktelser från sin senaste poste-
ring i Peking. Han berättar om varför Kina är ett så fantastiskt land, 

men även om bristen på demokrati och ökad repression mot oliktänkande.
Arr: Västerås stadsbibliotek, Folkuniversitetet, Humanistiska förbundet,  
Arbetarinstitutet
Stadsbiblioteket kl 18                                                                  Fri entré

Den gåtfulle Alfred Nobel
Författaren Ingrid Carlberg fick Augustpriset och stor interna-
tionell uppmärksamhet för sin biografi om Raoul Wallenberg. Hen-
nes nya bok har titeln Nobel. Den gåtfulle Alfred och hans värld och 
är den första samlade berättelsen om bakgrunden till Nobelpriset. 
Ingrid Carlberg har följt i Alfred Nobels spår från de fattiga uppväx-

ten i Stockholm genom det dramatiska 1800-talets Europa fram till hans död 1896. 
Hon beskriver också det bittra dramat om testamentet och prisernas tillkomst. 
Samtalsledare:Anders Lif 
Arrangörer: Västerås Humanistiska Förbund, Västerås Arbetareinstitut och  
Föreningen Norden.  
Stadsbiblioteket kl 18                                                                  Fri entré 
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   Tisdag
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   Onsdag 
   25 sept

   Tisdag
   15 okt



Musikalisk rektor om ett liv med musik
Vi får möta en av Musiksveriges makthavare. Västeråsaren  
Helena Wessman, som i år tog över rektorsstolen på Kungliga 
Musikhögskolan, berättar om sitt liv i musiken varvat med got-
ländsk folkmusik och klassisk musik på dragspel.  Hon började sin 
karriär som en av få kvinnliga yrkestrombonister. Men hennes driv-

kraft var att ge människor tillgång till musik, vilket gjort henne till en av Sveriges 
mest eftertraktade musikchefer. Wessman har varit informationschef inom länsmu-
siken i Västmanland, rektor vid Högskolan för scen och musik i Göteborg,  
vd och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker och chef för Berwaldhallen. 

Stadsbiblioteket kl 18                              Medlemmar gratis, övriga 60 kr 

Wikipedia på rätt sätt 
Fyra av fem svenskar använder Wikipedia. Det är en lättillgänglig 
kunskapskälla. Men hur fungerar egentligen Wikipedia och hur kan  
man förstå om en artikel på Wikipedia är av hög eller låg kvalitet? 
Hur gör man när man redigerar?  
Professor Olle Terenius, som är biolog och forskare på Upp-

sala universitet har sedan 2014 engagerat sig för att sprida kunskap om Wikipedia, 
ger svar på dessa och andra frågor kring Wikipedia. 

OBS! Efter föreläsningen inbjuds till samkväm med ost och vin till självkostnads-
pris, 100 kronor. Anmälan till Lena Hörngren, lena.horngren@gmail.com  
eller 070-7734549 senast 2 december.

Kyrkbacksgården  kl 18                           Medlemmar gratis, övriga 60 kr                

Medlemsavgifter för 2019
Medlem:     200 kronor 
Familjemedlem:     100 kronor
Den som även vill vara med i riksförbundet, Sve-
riges humanistiska förbund, betalar ytterligare 80 
kronor och får då förbundets årsbok. 
  
Plusgirokonto 13 60 72-6  
Obs! Glöm inte att uppge namn, postadress och 
eventuell e-postadress.

Hemsidan och facebook
Vi kommer under 2019 att övergå till elektronisk 
distribution av programmen till medlemmar som har 
tillgång till e-post. Om du inte redan gjort meddela 
din e-postadress till skattmästaren jim.cordts@
gmail.com.  
Mötena annonseras samma dag i VLT:s Idag-spalt. 
Dessutom finns information på hemsidan http://
humvasteras.wordpress.com/.  Information finns ock-
så på vår Facebook-sida:  
https://www.facebook.com/humanistiska.vasteras/

   Tisdag
   19 nov

   Måndag
     9 dec


