
DOFTEN AV EN MAN
Söndag 5 november kl. 16.00 på Oktoberteatern  
(obs tid och plats)
Agneta Pleijel om sin självbiografi i samtal med Ami 
Lönnroth, inom ramen för ”Elises salong”. Kampanjpris 
på entrébiljetten för begränsat antal av Wendelas Vänner. 
Först till kvarn! Se hemsidan www.wendela.se under 
”Aktuella program” eller ring Oktoberteatern för att boka, 
08550 370 70. Se också artikel på sidan 15!
Bild: Göran Segeholm

PAPPA KOM HEM
Söndag 19 november kl. 15.00 i Wendela Hebbes Hus 
Författarträff med romandebuterande Södertäljeför
fattaren Ingrid Sjökvist. Romanen ”sätter fenomenet 
sexbrott i ett socialt sammanhang”, en bok om frilans
journalisten Lena som får i uppdrag att skriva en repor
tagebok om en dömd pedofil och mördare. 

SOM AV FÅGLAR GENOMFLUGEN
Söndag 3 december kl. 15.00 i Wendela Hebbes Hus
Författarträff med Birgitta Holm om hennes nyutkomna 
biografi om Helga Henschen. Se intervju på sidorna 8–12!

SVERIGE, ETT SPLITTRAT LAND
Söndag 14 januari kl. 15.00 i Wendela Hebbes Hus
Samhällsklimatet har förändrats radikalt de senaste åren. 
I Sverige har det uppstått en avgrund i debatten mellan 
dem som tillhör ”sjuklövern” och de andra, som bru
kar betecknas som högerpopulister. Journalisten och 
Södertäljebon Annika Hamrud har följt utvecklingen från 
Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 och själv fått 
känna av hur hatet drabbar den som exponerar företrädar
na. Läs hennes essä på sidorna 3–7.

PROGRAM
FRÅN SKÖNSÅNG TILL DIALOG
Söndag 11 februari kl 15.00 i Wendela Hebbes Hus
Vad kan man använda en röst till? Musikalisk salong till 
Signe Hebbes minne med musikern och skådespelerskan 
Helena Cronholm.

ETT JÄVLA SOLSKEN
Söndag 11 mars kl. 15.00 i Wendela Hebbes Hus
Författarträff med Fatima Bremmer om hennes kritikerro
sade biografi om Ester Blenda Nordström. ”Hon var inte 
så stark som hon var kaxig och hon var mer vek än aggres
siv”, skrevs det en gång om denna äventyrssugna reporter, 
som blev en kändis för hundra år sen. Nu har hon fått 
en biografi vars författare enligt SvD:s recensent Fredrik 
Sjöberg kommer att bli rikligt belönad för ”om det finns 
någon rättvisa i den litterära världen”.

FÖLJ FUCKING ORDER
Söndag 15 april kl. 15.00 i Wendela Hebbes Hus
Författarträff med Ann Törnkvist om hennes repor
tagebok om Södertäljenätverket, uppmärksammad 
långt innan den ges ut.  Rättegången dominerade såväl 
Länstidningens som riksmedias bevakning 2011 och 
2012.  Ann Törnkvist fanns på plats när fallet togs upp i 
hovrätten. Hon har också intervjuat brottsoffer om  
kulturen som rådde i delar av Södertälje när det krimi nella 
nätverket härjade som värst.

TRUMP: MILJARDERNA, MEDIERNA 
OCH MAKTEN
Söndag 6 maj kl. 15.00 i Wendela Hebbes Hus
Författarträff med SvD:s förra USAkorrespondent Karin 
Henriksson om hennes bok om Trump, den första bio
grafin på svenska om den twittrande amerikanske presi
denten. ”Här skildras Trumps krokiga väg till maktens 
centrum och de röda trådarna i hans liv: lögner, bekräftel
sebehov, hämndlystnad, skryt och pengar.”
Bild: Eva Lindblad

Inträde 100 kronor, medlemmar i Wendelas Vänner  
betalar 70 kronor. Programmen hålls, när inte annat 
anges, i Wendela Hebbes Hus. Kaffe och kaka ingår och 
serveras från 14:30.  Swisha till 1230068593 eller betala in 
till bankgiro 362-0879 för att garanteras plats. Glöm inte 
namnet! Samtliga program i samarbete med ABF Söder-
tälje/Nykvarn

November 2017–maj 2018

! KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
Årsmöte i Wendelas vänner hålls onsdag den 25 
april 2018 kl 18.00. Musikalisk underhållning, 
förfriskningar, fri entré. Välkommen!




