Föredragsprogram Södra Råda bygdegård
Onsdag 3 juli kl. 19.00

”Ögon känsliga för stjärnor”

Marie Rådbo

Människan har alltid tittat upp mot stjärnorna och försökt förstå vad de ser. I dag ser vi samma
stjärnhimmel som de gjorde förr, men vi tolkar ljuset från stjärnorna helt annorlunda. Vad trodde
man om stjärnorna förr och vad vet vi i dag? Och kommer dagens kunskaper också att revideras med
tiden? Marie Rådbo, astronom och universitetslektor vid Göteborgs universitet besvarar dessa frågor
och presenterar också ett par av sina böcker som finns att köpa efter föredraget.

Onsdag 10 juli kl. 19.00

”Nytt om Karl XII:s ryska fälttåg”

Einar Lyth

Fälttåget 1708-1709 slutade i katastrof. Var utgången given på förhand eller kunde svenskarna ha
segrat vid Poltava? Var den ryska segern tsar Peters förtjänst? Vad betyder Poltava idag i Sverige - i
Västeuropa? I Ryssland? Detta är några av de frågor som militärhistorikern och den pensionerade
översten Einar Lyth kommer att belysa i sitt föredrag. Efter föredraget finns möjlighet att köpa några
av de böcker som Einar Lyth skrivit i ämnet för dagen.

Onsdag 17 juli kl.19.00

”Knekten i helg och sôcken”

Björn Lippold

I varenda svensk släkt finns en soldat ur Yngre indelningsverkets organisation och i varenda socken
finns ett eller flera soldattorp. Men hur levde dessa människor och hur uppfattades de av andra?
Björn Lippold, chef för Centrala Soldatregistret och Garnisonsmuseet på Axevalla hed, ger oss en
inblick i soldatens liv både på vardag som helg, i fält och hemma.

Onsdag 24 juli kl. 19.00 ”Herdar och djur i den medeltida konsten”

Janken Myrdal

Bilder på djur fanns det åtskilligt av i det medeltida måleriet i Södra Råda gamla kyrka. Janken
Myrdal, professor i agrarhistoria vid SLU i Uppsala ger oss en spännande berättelse om den
medeltida djurhållningen, vilka människor som i vardagen skötte djuren samt hur näringen
specialiserades och utvecklades. Föredraget utgår ifrån en nyutkommen bok som finns att köpa efter
föredraget.

Arr: Södra Råda akademien i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan.Inträde: 50 kr.
Bygdegårdsföreningen erbjuder kaffeservering.

VÄLKOMNA!

