Etnologen och journalisten

EWA BIGESTANS
presenterar i ord och bild sin bok

Julkrubbans historia
i S:ta Eugenia - Övre salen
kl 19.00 (efter kvällsmässan)
tisdagen den 27 november 2018

Lagom inför stundande advents- och juletid har vi bjudit in vår tidigare styrelseledamot i
Concordia, Ewa Bigestans, att berätta om sin bok Julkrubbans historia. Boken finns också att
köpa under kvällen för 280:- . (Normalpris 340:-) Kanske den perfekta julklappen för många.
Ett gediget forskande och resande till flera europeiska länder ligger bakom bokens framväxt i ett
ämne som det inte – åtminstone inte i vårt land - har skrivits särskilt mycket om. I lättillgänglig
form får vi kunskap om julkrubbans historiska framväxt både i Sverige och utomlands och om hur
julkrubbor trots långvarigt motstånd även fann en plats i protestantiska kyrkor i Sverige. Boken
ger också en kort tillbakablick över våra katolska Stockholmskyrkors julkrubbor eller julbord
som var den gamla benämningen för julkrubba.
Ewa vill med sin bok visa att julkrubban inte bara är idyll och mys utan något som återkommer varje
jul för att berätta om världens största under och i sitt förord lyfter pater Klaus Dietz fram betydelsen
för barn att vara med och pynta och leva sig in i julens glada budskap.
Julkrubban kan också provocera. Här ett av Ewas exempel. I Österrike beordrades prästen F. Plattner
(1940) att sätta upp en julkrubba i sin kyrka, men figurerna måste vara ariska. Då placerade han bara
en oxe och en åsna där. Det renderade honom en dödsdom, som sedan mildrades till livstids tukthus.
I avsnittet om Krakows berömda julkrubbor får vi höra om Roman Wozniaks vidare öden, sedan han
under sin fängelsevistelse (dömd till 26 år) började bygga julkrubbor.
Boken är rikt illustrerad.
Förtäring: Kvällen avslutas som vanligt med supé och trevlig samvaro.
Anmälan: Senast 22 november till James och Ninnie Blom tel: 0707-96 04 04 (mellan 10.00 22.00) eller e-post: bloms@tele2.se
Kostnad: 120 kr för medlemmar och 140 kr för icke medlemmar. Enbart föredraget 40 kr.

Varmt välkomna!

Hemsida: www.concordiacatholica.se

