
Senast uppdaterad 2023-02-02 

Frågor om ansökan och inbetalning av materialkostnad skickas till Anna Wiklander, administratör för Dagkursen: 
anna.wiklander@jamshog.org 
Frågor om kursen skickas till Anders Olsson, kursledare för Läs och Res: anders.olsson@jamshog.org  
 

Program - Dagkursens Läs och Res 
Våren 2023, Jämshögs folkhögskola, torsdagar 13.00–14.30 (som längst) 

Vecka 5 – Torsdag 2 februari 
Anders Olsson (kursledare) och Lasse Heimlander (reseplanerare) hälsar välkomna till vårens kurs. 
Musikunderhållning med Irlandstema. Information om föreläsningar, genomgång av resa och program för 
Irlandsresan. Fika bjuds efter träffen. 

Vecka 6 – Torsdag 9 februari 
Martina Axmin, dr i juridik vid Lunds universitet 
- ”Brexit på den irländska ön – en rysare”  

Vecka 7 – 16 februari 
Gunilla Aquilon Elmqvist, kyrkoherde i Asarum-Ringamåla församling 
- ”Mitt irländska äventyr som landsbygdspräst” 

Vecka 8 – Sportlov 
Ingen träff under sportlovet. 

Vecka 9 – Torsdag 2 mars 
Anders och Lasse 
- Omröstning om resmål för hösten 2023 och VT2024 
(Skicka dina resmålsförslag till Anders, se mejl längst ner) 

Vecka 10 – Torsdag 9 mars 
Linda Eitrem Holmgren, dr i statsvetenskap vid Lunds universitet 
- ”Irlands och Nordirlands historia” 

Vecka 11 – Torsdag 16 mars 
Kickie Norrby, hunduppfödare 
- ”Irish softcoated wheaten terrier – en irländsk nationalsymbol” 

Vecka 12 – Torsdag 23 mars [TROLIGEN DIGITAL FÖRELÄSNING] 
Fredrika Larsson, dr i historia vid Lunds universitet 
- ”Konflikten på Nordirland, väggmålningar ger vägledning” 

Vecka 13 – Torsdag 30 mars  
Anders och Lasse 
- Presentation av resan som äger rum hösten 2023 

Vecka 14 – Torsdag 6 april [DIGITAL FÖRELÄSNING] (Föreläsningen huvudsakligen på engelska) 
Gregory Darwin, lektor i engelska vid Uppsala universitet 
- ”Saint Patrick and celtic traditions with a scandinavian connection” 

Vecka 15 – Påsklov 
Ingen träff under påsklovet. 

Vecka 16 – Torsdag 20 april 
Linda Eitrem Holmgren, Dr i statsvetenskap vid LU. 
- ” Nordirland idag med fokus på kvinnors aktivism och fredsarbete” 

Vecka 17 – Torsdag 27 april 
Anders, Lasse 
Terminsavslutning av terminen, tillbakablick och praktiskt inför resan.  
Fika bjuds i matsalen efter träffen. 

Vecka 18 – Torsdag 4 maj 
Resan till Irland äger rum, ingen träff. 
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