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Söndag 31/8 
Ukraina - delat land och bricka i stormakters spel
Vad händer egentligen i Ukraina och varför? Vad ligger bakom konflikten? Vilken roll spelar EU, 
USA och Ryssland? Är fascisternas och nynazisternas betydelse överdriven? Är upprorsmakarna
i östra Ukraina Putins handgångna män? Hur ska man se på Rysslands övertagande av Krim? 
Hur borde Sverige ställa sig? Pål Karlsson inleder. 
Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO, Vattentorget.

Söndag 14/9 
Virvlar och meandrar – en workshop
Virvlar och meandrar benämns som urformer, är de det? Vad har de för funktion, finns de 
enbart för att vara vackra? Kasplina Berggren är skulptör och pedagog, samt engagerad för 
ekologiskt hållbara system. Hon leder oss genom en workshop där vi utför vattenexperiment, 
vrider på små föremål. Och vi låter samtalen vandra iväg med oss via ett bildspel med  
grässtrån, kroppar, flytande materia, fåglars vingslag, konst och kemiska processer. Vi funderar
och pusslar formsammanhang. Vad är det som berör oss? Är sammanhang viktiga? Vad är det vi 
inte ser? Poeter, matematiker, dansare, piloter alla behöver de vara bekanta med virvelns 
naturlag. Hur kraften drar, öppnar, stänger och vrider sig. 
Samarrangemang med Konsthallen.
Kl 14-17 Konsthallen, Västra Esplanaden 10.

Söndag 5/10
Demokratin och partierna: vart är vi på väg?
I modern tid har det inte funnits någon demokrati utan partier. Inom forskning om politik och 
demokrati är partier därför centrala. Forskare har identifierat några funktioner som partier bör 
ha i en fungerande demokrati. Genom sina olika funktioner ska partierna vara en länk mellan 
medborgarna och beslutsfattarna, en kanal mellan folket och makten. När någon av dessa 
funktioner inte fungerar eller förändras beskrivs detta ömsom som partiernas kris, ömsom som
en demokratisk kris. Uttrycker partierna medborgarnas åsikter? Samlar partierna olika intressen
i samhället? Fattar partierna de avgörande besluten i samhället? Vilka förändringar står den 
moderna partidemokratin inför? Finns det en kris och i så fall vilken? Om krisen är här; vilka 
möjligheter föder den?  Magnus Hagevi, statsvetare och forskare vid Linnéuniversitetet, 
inleder. Samarrangemang med Equmeniakyrkan Växjö.
Kl 14-16 Bergösalen i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 (tidigare Missionskyrkan).

Onsdag 15/10
Andlighet utan dogmer? Samtal och beslutsfattande utan debatt?
Om kväkarnas tro och praxis. Vännernas samfund (kväkarna) är ett 360-årigt religiöst 
världssamfund som med den tysta andakten i centrum, värnar om fred, enkelhet, jämlikhet, 
sanning och gemenskap. Mystik och samhällsförändring förenas utifrån ett andligt perspektiv. 
Tystnaden är central. Beslutsmetod och samtalsmetodik blandar tystnad och respektfullt 
lyssnande inåt och utåt. Samfundspedagog Julia Ryberg från svenska kväkarsamfundet, också 
verksam i Europa och Mellanöstern informerar. Under kvällen blir det också "samtal ur 
tystnaden' och tillfälle till tyst andakt/kontemplation.
Samarrangemang med Vännernas samfund (Kväkarna) i Sverige.
Kl 18-21 Slånbäret, Lillestadsvägen  99.



Söndag 19/10
Alkohol och andra droger som samhällsproblem
Dagens situation i ett historiskt och internationellt perspektiv. Varför används droger? Olika 
synsätt på droger och drogproblem. Alkohol utgör ett hinder för utveckling i många länder. Hur
kan vi motverka drogernas skadeverkningar i samhället? Berth Andersson, lärare vid 
Linnéuniversitetet, håller ett inledande föredrag och medverkar i diskussionen.
Samarrangemang med lokalföreningen Visol av IOGT-NTO och NBV Sydost.
Kl 14–17 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.

Söndag 2/11 
Fred och säkerhet i dagens värld
Sedan kalla krigets slut har förutsättningarna för fred och säkerhet ändrats radikalt. Någon 
genomgripande diskussion om följderna har inte förekommit och det militära försvaret har kvar
sin övergripande roll. Hur borde det vara? Är militärt försvar meningsfullt i vår del av världen? 
Vilka slutsatser bör vi dra av det som hänt? Anna-Lisa Eneroth och Ingemar Haraldsson inleder 
med ifrågasättande av krigsmakten och förslag till alternativ.
Samarrangemang med IKFF och Futurum, Svenska Freds i Växjö och NBV Sydost.
KL 14–16 Värendssalen i IOGT-huset, Vattentorget.

Söndag 23/11
Är det verkligen fler jobb vi vill ha? 
Ett samtal om arbetets mål och mening. Hög arbetslöshet samtidigt som många arbetande 
knäcks av stress och högt tempo. Krav på ökad tillväxt i en ekonomi som redan sprängt 
gränserna för vad naturen tål. Finns det en annan och förnuftigare väg? En väg där arbetet inte 
bara är en fråga om försörjning, utan också om att bygga ett mänskligare och hållbart 
samhälle. Pål Karlsson inleder. Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.

Söndag 7/12 
Kollektivt boende, varför och hur?
Av vilka olika anledningar bildar man kollektiv? Har anledningarna skiftat över tid? Hur har 
kollektivrörelsen utvecklats? Hur ser det ut idag? Dick Urban Vestbro inleder samtalet. Han har 
forskat i ämnet, är aktiv inom riksföreningen Kollektivhus.nu som arbetar för att sprida 
information om gemenskapsboende till allmänheten och påverka beslutsfattare och 
bostadsbolag. 
KL 14-17 Slånbäret, Lillestadsvägen 99.

Välkommen att ta plats!

Ekologiskt fika 40 kr



Obs! Programmen hålls på olika platser i Växjö, så läs noga.

Tankarnas trädgård är:
En annan och bättre värld är både nödvändig och möjlig. Men hur ser den egentligen ut? Hur
kommer vi dit? Vad ska man tycka och tro om utvecklingen i Sverige och världen? Vad kan man
göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och hållbart samhälle? Utvecklingen ställer många
frågor. Massmedia ger ofta en ensidig och snedvriden bild av det som sker. Det är viktigt att
alternativa  bilder  och berättelser  kommer fram.  Och det  är  viktigt  att  det  finns  forum där
vanliga  människor  i  sann  folkbildningsanda  kan  träffas  och  odla  sitt  tänkande  och  sin
handlingskraft.  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 och få verktyg för att kunna handla för en bättre värld.

Vi finns på 
www.tankarnastradgardvaxjo.se

 Facebookgrupp: Tankarnas trädgård i Växjö

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