
Andra världskrigets okända hjältar
Västeråsaren Sven Norrman är en av andra världskrigets få svenska 
hjältar. Han var chef för Aseas verksamhet i Polen och en av de fyra  
Warszawasvenskarna. En grupp svenska affärsmän, som räddade liv 
genom att smuggla ut information från den polska motståndsrörel-

sen. Expressens förre chefredaktör Staffan Thorsell berättar om sin 
bok om dessa okända hjältar.  
OBS-Efter föreläsningen årsmöte.
Kyrkbacksgården kl 18                           Medlemmar gratis, övriga 60 kr 
 

En västmaländsk själasörjare och humanist
”En västmanlänning bär inte sin tro på utsidan” är titeln på den ny-
utkomna boken om Claes-Bertil Ytterberg. Bruksgrabben från 
Surahammar som för 50 år sedan blev präst och så småningom bi-
skop i Västerås stift under 20 år. Boken är skriven av Pelle Söder-
bäck. Under ledning av journalisten Ann Lystedt möts författaren 

och Claes-Bertil Ytterberg i ett samtal om brukskulturen, tron, humanismen och 
det öppna samtalets betydelse.
Kyrkbacksgården kl 18                           Medlemmar gratis, övriga 60 kr

Islams olika ansikten
Mohammad Fazlhashemi är Sveriges första professor i islamsk 
teologi och filosofi, verksam vid Uppsala universitet. Han är också 
flitigt anlitad expert på politisk islam och i frågor som rör utveck-
lingen i Mellanöstern. I denna föreläsning beskriver han islams två 
huvudriktningar, shia och sunni samt talar om fundamentalism 

och om mångfalden av tolkningar av islam, med tonvikt på islam i Sverige. 
I samarbete med Senioruniversitetet. 

Stadsbiblioteket kl 18                                                                    Fri entré 
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Vänd

http://humvasteras.wordpress.com

   Tisdag
    28 jan

  Måndag 
   2 mars

   Tisdag
   17 mars



Salvatore Grimaldi om sin livsresa
Salvatore Grimaldi är en av Sveriges mest framgångsrika entre-
prenörer. Grimaldi Industry Group omsätter idag över 4 miljarder 
kronor och har över 4 000 anställda  runtom i världen. I ett samtal 
med Claes-Bertil Ytterberg berättar Salvatore Grimaldi, ofta kallad 
Cykelkungen,  om sin väg till toppen i svenskt näringsliv. Från fö-

delsen i den fattiga Syditalien, via uppväxten i Västerås och första företaget i Köping.

Stadsbiblioteket kl 18                              Medlemmar gratis, övriga 60 kr 

Nattlöperskornas Stockholm 
Bellmans Stockholm präglades av sinnlighet, supande och sträng 
religiositet. Officiellt fanns varken prostitution eller sex utanför 
äktenskapet. Men sexhandel förekom såväl på kungliga slott som på 
simpla krogar. Om denna stad berättar etnologen Rebecka Len-
nartsson i boken ”Mamsell Bohmans fall. Nattlöperskor i 1700-ta-

lets Stockholm”. En till stora delar okänd historia med paralleller till vår tid.

Stadsbiblioteket  kl 18                              Medlemmar gratis, övriga 60 kr                

Medlemsavgifter för 2020
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.

Swish 123 527 50 37 
Obs! Glöm inte att uppge namn och 
eventuell e-postadress.

Hemsidan
http://humvasteras.wordpress.com

Facebook
  
https://www.facebook.com/humanistiska.
vasteras

   Tisdag
    7 april

   Tisdag
    5 maj


