Sju sorters kakor 19 september (14–16)
Höstkafé med trubadur
Servering av fika i Sockenstugans trädgård. Pandemin sätter stopp för årets
skördefest. Istället anordnar Röke Sockengille ett höstkafé med sju sorters
kakor och trubadur. Förhandsbokning krävs pga. Covid-19. Pris: 80:–/person
Anmälan: Diana Larsson 073-596 68 24

Bokcirkel
Vi drar igång en bokcirkel i Sockengillets regi. Första träffen den 24 september
kl 19:00. Boken vi läser och sedan diskuterar är Göran Rosenbergs Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, en vacker och djupt personlig berättelse om hans
fars väg från Auschwitz. Den har fått ett oerhört varmt mottagande såväl i Sverige
(Augustpris 2012) som internationellt. (Låna på bibliotek eller köp på Bokus,
pocket eller ljudbok.) Fortsättningen bestämmer bokcirkeln själv. Endast föranmälan till Solveig Johnson, tel: 070-248 90 24 eller mail: swedica@yahoo.com

Information
från

Röke Sockengille

Bottegröt 15 okt
Hålls i församlingshemmet med Covid-säkrad bordsservering. Begränsat antal.
Anmäl er bordsvis till rokesockengille@gmail.com eller 070-35 85 171. Magnus
Nyman, Källunda gård Häglinge berättar om livet på gården, där han bl a odlar
ett 20-tal olika råg- och vetesorter av kulturspannmål. Pris: 80:–/person.

Öppet hus i januari – Berättarafton med journalisten Per Erik Tell
Vi följer upp förra årets uppskattade reseskildringar av Per Erik Tell.
Sverige räknas inte som någon kolonialmakt och vi vill gärna framstå som om vi
aldrig befattat oss med slaveri. Hur var det egentligen? I ord och bild berättar
han initierat om Svenska Afrikakompaniet och tar oss med till slavfortet i Ghana,
de svenska plantagerna i Surinam och Guyana och Gustav V:s frihamn i Västindien där slavhandeln bedrevs in i det sista, svenskön St Barthelemey.

Februari – Dick Harrison föreläser om Digerdöden
Dick Harrison, historieprofessor i Lund. Han har skrivit ett femtiotal böcker,
mest kända kanske Mannen från Barnsdale: historien om Robin Hood och hans
legend och Stora döden: den värsta katastrof som drabbat Europa (Augustpris 2000).
Närmare upplysning om arrangemang och biljetter kommer senare.

Röke Sparbanksstiftelse sponsrar Sockengillets programverksamhet.
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