
Alla är välkomna till söndagens presentation av ”Årets  
Väckarklocka”, Heléne Lööw, söndagen 24 sep kl 12.00 
Den efterföljande föreläsningen av Heléne Lööw sker i samarbete med 
Studieförbundet Sensus. 
(de som inte deltar i kursen betalar 60:-) 
 
 
Kostnad för seminariet 
Kostnad inkl. kost  1.030 kr   
Kostnad inkl. kost och logi i dubbelrum  1.470 kr 
eller enkelrum                                 ” 
Extranatt                             370 kr 
Sänglinne och handdukar ingår 
 
OBS! Helgen är en hel kurs, deltagande bara en av dagarna  
ger inte reducerad kostnad. 
 
NYHET! Medföljande ungdom mellan 13 - 25 år subventioneras:            
Kostnad för kost två dagar 580 kr, logi tillsammans med vuxen 250 kr. 
Kost+logi i samma rum 830 kr, i eget rum 950 kr.  
 
 
Anmälan görs på bifogad talong senast den 11 september. 
Kostnaden faktureras i efterhand, betala inte in några pengar i 
förhand! 
 
 
För information kontakta: Ann-Margreth Willebrand 072-72 77 440 
amwillebrand@hotmail.com  
Lästips: 
Elin Wägner: Seine, Rhen och Ruhr 

Gammalrödja 
                       Mannen vid min sida 
Heléne Lööw: Nazismen i Sverige 2000-2014 
 

 
 
 
 
  

Elin och pacifismen 
 
 

 
 

 
 
 
 

Elin Wägner-sällskapets hösthelg 
på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö 

23-24 september 2017 
 



Medverkande i 2017 års höstseminarium 
Årets Väckarklocka tilldelas fil dr Heléne Lööw, docent i historia, lektor 
med särskild inriktning mot extremism och samhällsskydd vid historiska 
institutionen vid Uppsala universitet.  

Torbjörn Söderquist, kväkare och samordnare för programverksamheten 
på Vännernas samfund, arbetar också som lärare och musiker. 

Robert Höglund, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige. Han har 
under lång tid arbetat med kommunikation och påverkan i ideell sektor och 
är också engagerad i klimatfrågan. Grundare av nätverket 
Klimatmålsintiativet. 
Börje Svensson, pensionerad lärare vid S:t Sigfrids folkhögskola i 
naturkunskap med flera ämnen. 
Beata Arnborg, författare med bakgrund som kulturjournalist. Hon har 
skrivit den prisbelönta biografin ”Krig, kvinnor och gud ”över Barbro 
Alving, bland mycket annat. 

Ingrid Liljeblad växte upp på S:t Sigfrids folkhögskola. Hennes yrkesliv 
har handlat om språk, kommunikation och skrivande. 

Britt Mossberg, pensionerad lärare vid S:t Sigfrids folkhögskola i 
svenska, religion och konsthistoria. 

Margareta Petersson, professor emerita i litteraturvetenskap vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Hon har särskilt intresserat sig för Indien,    
dess tankevärld och litteratur. 

Viktor Almqvist, lärare på skolan i historia, filosofi och samhällskunskap. 
 
S:t Sigfrids folkhögskola ställer som alltid upp med trevlig miljö, bra 
service och ett fantastiskt kök. Lördagskvällen inleds som vanligt med en 
elevkonsert, ansvarig musiklärare är Sara Wåhlin.  

 
Alla är välkomna till en givande hösthelg! 

PROGRAM 
Lördagen den 23 september 

      09.00  Kaffe och inkvartering 
 09.30  Välkommen Elin Wägner-sällskapets ordförande Ann-Margreth          

Willebrand hälsar välkommen tillsammans med folkhögskolans  
rektor Jonas Fager 

 10.00  ”Att söka en plats där man kan vara människa” om Elin 
Wägner och kväkarna och om hennes vänskap med Emilia 
Fogelklou     Torbjörn Söderquist 
Paus för bensträckare 

      11.30  Oxfam -  en global hjälporganisation   Robert Höglund 
      12.30  Lunch och promenad, trädvandring med Börje Svensson 

  
 14.00  Vägvisaren och lärjungen. Elin Wägner och Barbro Alving- 
           en vänskap på fredens väg.      Beata Arnborg 
 15.30  Kaffe 
 16.00  S:t Sigfrids folkhögskola firar 75 år  
           De första 25 åren- en kärleksförklaring,  Ingrid Liljeblad 

                Vad hände sedan?   Britt Mossberg 
 18.00  Konsert med musiklinjen på folkhögskolan, Sara Wåhlin 
 19.00  Supé och information om Lilla Björka 

 
Söndagen den 24 september 

       
       09.15  Pacifisten Gandhi- en ledstjärna för Elin Wägner                                             

   Margareta Petersson 
 10.15  Kaffe          

      10.45  Strömningar i tiden - populism, källkritik och bildning  
                Viktor Almqvist                           

 12.00  Årets Väckarklocka delas ut till Heléne Lööw  
           som håller sitt föredrag ”Kampen om kulturen” om tolkningen 

av historien. En central del av extrema rörelsers 
föreställningsvärldar.  

       13.30  Lunch och avslutning 


