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I Tankarnas trädgård förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations,
organisations och partigränser. Tillsammans söker vi svaren, breddar vår kunskap och vårt
medvetande och förändrar världen. Vi hoppas att du som kommer till Tankarnas trädgård ska
växa, få social samvaro samt få verktyg för att kunna skapa handlingar för en bättre värld.

Tankarnas trädgård
Välkommen att ta plats!

i Växjö

Måndag 2/2
Filmvinsning – The Matrix

Vad kan filmen lära om, filosofi, religion och ideologi? Vi ser gemensamt filmen och diskuterar
efteråt tankar om idéer som manifesteras i handlingen. Filmen tar bland annat upp en
postapokalyptisk syn på vad verklighet kan vara. Hur påverkar det oss som åskådare. Kan vi lära
oss någonting om vår egen verklighet genom att skärskåda filmens fiktiva värld. Vi analyserar
och jämför med andra fiktiva gestaltningar i vilka filosofi/religion/ideologi är en viktig del av
handlingen. Blir vi sakta men säkert omvända utan att vi märker det. Tanketrust arrangerar.
Kl 17-20 i sal Wicksell, K-huset Linneuniversitetet.
Onsdag 4/2

Bokcirkel startar – vi läser Peter Nilson!

"Att läsa Peter Nilson är att färdas genom en tankenebulosa med stor lyskraft." (SVD) Boken vi
har valt är Stjärnvägar, en bok om kosmos, 1991 Nordsteds förlag. Får du inte tag i den har vi
några exemplar att låna ut. Vi börjar med en uppstartsträff: kort berättelse om författaren,
lägger upp kapitelläsning och hur många samtalsträffar vi önskar ha, bokcirkeln på går i vår, i
höst tar vi en annan författare. Peter Nilson, astronomen och författaren som har stannat kvar
hos många hjärtan, var medarbetare i radioprogrammet Svar idag. Hans doktorsavhandling är
ett standardverk inom galaxforskning, han fick Harry Martinson-priset och invald i Kungliga
vetenskapsakademien. 1977 lämnade han forskningen för författaryrket. "Liv har funnits i mer
än tre miljarder år på jorden [...] där är människan en kort stund.” ”Flyttfåglar drar hän över
kontinenterna, gräs grönskar och fjärilar fladdrar i solen.” ”Även en gammal astronom kan rysa
vid tanken att vi lever på en vägg mot oändligheten.” (Meningar ur Stjärnvägar, en bok om kosmos.)
Kl 19-21 uppstartsträff. Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C.
Söndag 22/2

Omställningsrörelsen – vad är det? Hur kan vi jobba i Växjö med detta?

Tillsammmans med lokala Omställningsgruppen och Studiefrämjandet i Växjö gör vi denna
dag. Vi inleder med berättelse om rörelsens ursprung, dess spridning i världen och runt om i
Sveriges kommuner. Transition network är den globala rörelsens nätverk, en del av detta är
Omställningsnätverket. De driver www.omställning.net där Sveriges lokala aktörer registrerar
sina grupper och sprider kunskap, inspiration och skapar en vid geografisk kontakt. Att ställa
om samhället och individer till att leva hållbart är grunden. Detta kan innebära att arbeta med
fysisk resursanvändning, matproduktion utan gifter, ledarskap som inte innebär hierarki, det
innebär även en inre omställning för var individ samt i samhällsstrukturer och sociala mönster.
Kl 14-17 Studiefrämjandet, Residenshuset på Stortorget.
Söndag 15/3

Vad vet du om TTIP?

EU och USA har för avsikt att inom kort sluta ett frihandelsavtal – TTIP. Avtalet kommer att
innebära ett ökat inflytande för multinationella företag i Sverige och riksdagens makt kommer
att reduceras. Bland annat föreslås att företag ska kunna stämma staten om lagar införs som
påverkar företagens vinst negativt. Förhandlingar om liknande avtal pågår också med Canada
och avtal är redan slutet med Singapore. Informationen i media om TTIP är minimal. Vi måste
själva skaffa oss information och lyfta frågan till diskussion. Vad innebär avtalet? Hur påverkas
demokratin? Vilka konsekvenser får det för möjligheterna att begränsa vinster i välfärden?
Carin Lindberg inleder samtalet. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.

Söndag 29/3

Deklarationen om Moder Jords rättigheter

Moder Jord är sårad och förnedrad. Stormen Gudrun var bara en västanfläkt mot vad vi kan
vänta oss. Vi håller på att sätta vår civilisation på spel. Vi måste ställa om. Nu! Men utsläppen av
växthusgaser bara ökar. Från politiker och näringsliv är mantrat tillväxt, tillväxt, tillväxt, trots
att vi i väst lever som om vi hade 3-4 jordklot till förfogande. För fem år sedan hölls en
konferens i Bolivia. Mer än 30 000 delegater från över 100 länder antog en deklaration om
Moder Jords rättigheter. Den hävdar att alla arter, ekosystem, naturliga gemenskaper och
andra väsen har rätt till välbefinnande, och var en folkens reaktion på misslyckandet i FNs
klimatmöte i Köpenhamn. Hur ser det samhälle ut där Moder Jord ler mot oss? Hur ställer vi
om för att komma dit? Kan deklarationen användas i den kampen? Pål Karlsson inleder.
Kl 14-16 Slånbäret, Lillestadsvägen 99.
Söndag 12/4

Vad händer i Mellanöstern och Nordafrika?

Då: Arabisk vår och olöst konflikt Palestina-Israel. Sedan: Krig i Libyen, Syrien och Gaza, och
militärkupp i Egypten. Nu: ISIS bloddrypande terrorism, fortsatt krig i Syrien och förvärrad
konflikt Palestina-Israel. Varför blev det så? Vad är det egentligen som händer, och varför? Hur
hänger saker och ting ihop? Vilka intressen styr? Vilken roll spelar länderna i regionen, USA, EU
och Ryssland? Finns någon ljusning? Anders Persson, statsvetare och lektor vid Linnéuniversitetet inleder. Han har skrivit tre böcker om konflikten och är återkommande expertkommentator i SVT och SR i frågan. I samarbete med Bilda och Equmeniakyrkan.
Kl 14-16 Bergösalen i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2.
Söndag 26/4

Det globala maktspelet

Samtal om en värld i kamp och förändring. Före 1990: Två supermakter i kallt krig. Därefter: En
supermakt kvar, strävande efter “full spectrum dominance”. Nu talar man om att en multipolär
värld håller på att växa fram, där BRICS-länderna spelar en huvudroll. Vad är det som händer i
världen? Är vi på väg mot ett nytt kallt krig? Är den ryska björnen ond? Eller är det USA som
inte accepterar att kliva ner som ensam herre på täppan? Vilken roll spelar världens
konflikthärdar i detta? Vad är orsak och vad är verkan i den spända konflikten mellan USA/EU
och Ryssland? Vad kan vi och Sverige göra? Anna-Lisa Eneroth och Pål Karlsson inleder. I
samarbete med Folket i bild/kulturfront och ABF.
Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.
Söndag 10/5

Informationsklyftan och medias villkor

Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet inleder ett
samtal om utvecklingen inom nyhetsmedier och journalistens villkor. I en intervju i Smålandsposten nyligen nämnde Dino betydelsen av den breda allmänhetens läsande för demokratin
men att detta nu minskar och ”vi går redan tydligt mot en …välinformerad elit …medan vi har
en allmänhet som faktiskt förlorar en del av sina kunskaper och grupper som går mot lek,
spel… och därmed inte är lika kunniga om vad som händer…Utvecklingen leder till ökade
klyftor mellan olika samhällsgrupper”. Dino kommer också att beröra problemet när allt färre
journalister ska producera allt mer så hotar det en allsidig belysning av samhället, en
granskande och grävande journalistik. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.

Söndag 7/6

Utflykt till Möcklehult – Peter Nilsons hembygd – obs anmälan!

Om Möcklehult (4 mil nv om Växjö) har Peter Nilson skrivit boken Den gamla byn, 1997. En samtida
bybo med P Nilson var Kent Andersson, han bor fortfarande i byn och är en eldsjäl i byalaget.
Kent guidar oss och berättar om Peter Nilson och hans uppväxt i byn. Vi vandrar runt i den
vackra byn, går till Peters ängar, ger oss tid för samtal och reflektion. Då Kasplina Berggrens
mor även växte upp i byn kan vi använda Berggrens hus (3 min från sjön) som toaställe, vila och
ev. intar vi lunchlåda där eller beställer vi lunch hos Smedjans kafe i byn. Till eftermiddagen går
vi ner till sjön med mellanmål och filosoferar vid den sköna badstranden med blommor,
bryggor och bänkar. En promenad till pustastenarna och pustar ut. Sedan åker vi hem.
Hur vi gör med maten – bestämmer vi närmare inpå.
Anmäl till Kasplina senast 15 april!
Samling Kl 8 parkeringen Norrtullskolan, hemkomst ca Kl 18.

Välkommen att ta plats!
Ekologiskt fika 40 kr
Torsdag till söndag 25-28/6

Sommarläger!

Tankarnas Trädgård har för avsikt att hålla ett sommarläger i Småland eller Blekinge.
Upplägget är likt det vi har idag; olika ämnen - ett smörgåsbord att välja mellan. Samtal i
intressanta ämnen (förmiddag och kväll) och tid för rekreation e.m.; bad, vandring, läsa
böcker, umgås,vila eller nåt kreativt! Vi vill hålla kostnaden nere, enkelt men bekvämt
boende och gemensam matlagning (rotation). Utförligare innehåll om lägret kommer på
hemsidan, via e-post till de som finns på vår e-postlista och Facebook.
Hör av dig till någon av oss kontaktpersoner, Kerstin eller Pål.
Välkommen med din bindande anmälan senast 15 april!

www.tankarnastradgardvaxjo.se
Facebookgrupp: Tankarnas trädgård i Växjö

Kontaktpersoner
Pål Karlsson pal.v.karlsson@gmail.com 0470-680 14 eller 0701-85 31 04
Kerstin Lundin lundin_kerstin@hotmail.com 070-2943144
Kenneth Kimming kenneth.kimming@gmail.com 070-6354708
Kasplina Berggren mejl@kasplinaberggren.se 0701-480561

