
Hälso-, Miljö- och Kulturkommittén inbjuder till  

intressanta föreläsningar! 

Välkommen att lyssna till två otroligt intressanta föreläsningar i 
Kulturhuset Pigalle i Nässjö. Båda är en del av Vetgirig tisdag – läs mer 
nedan! Kulturhuset Pigalle följer förstås Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 

särskilda begränsningar, vilket lär innebära att inga tomma platser kommer att lämnas mellan olika 
sällskap. 

ANMÄLAN: då vi inte kan preliminärboka biljetter kan vi naturligtvis inte säga hur 
många platser vi har. Därför gäller anmälan snarast och först till kvarn!  
20 september stänger vi möjligheten till anmälan. Anmäl till Eva-Mari via mail 
emfrisksport@hotmail.se. Betalningsinfo fås vid anmälan              

• ”Vägra att ge upp livet”:  

”2012 förlorade Shahrzad Kiavash sina underben. 2015 deltog hon i triathlon med olympisk distans. Hur 
går man vidare efter chocken att plötsligt en dag ligga dödssjuk, överleva och därefter tvingas amputera 
fötterna? Shahrzad föreläser om sin resa efter den där ödesdigra dagen i mars 2012. 

Shahrzad Kiavash var mitt i livet när sjukdomen oväntat slog till. Hon blev plötsligt akut sjuk efter ett 
träningspass i mars 2012. Det visade sig att hon hade fått en septisk chock på grund av en 
blodförgiftning. Tillståndet var länge kritiskt då flera organ i hennes kropp sviktade och läkarna bedömde 
att hennes chans att överleva var liten. Hon överlevde mirakulöst nog, men efter mer än 40 operationer 
kunde läkarna konstatera att underbenen inte gick att rädda. Shahrzad Kiavash blev tvungen att 
genomgå en amputation. I denna nya, bistra verklighet hade hon kunnat välja att ge upp. Istället valde 
hon att uppbåda en kraft så stark att hon inte bara lyckades kämpa sig tillbaka till livet, utan även vidare. 

Sommaren 2015 genomförde hon ett triathlon, 1500 m simning, 40 km cykling och 10 km löpning med 
proteser och fick äntligen ta revansch på den elaka sjukdom som drabbade henne tre år tidigare. Men 
hon tänker inte stoppa här! 

I föreläsningsserien Vetgirig tisdag får du möjlighet att ta del av föreläsningar med spännande teman och 
intressanta föreläsare. Kulturhuset Pigalle erbjuder kultur- och kunskapsupplevelser för dig som vill ta 
chansen att engageras och vidga din kunskapsbank i samhällsaktuella ämnen och historier. 

Arrangör: Nässjö kommun” 

DATUM: 19 oktober 2021 kl 18:30 - 19:30 

BILJETTPRIS: senior/ungdom/stud: 50,- kr, 100,- kr för övriga. Hälso-, Miljö- och  

                       Kulturkommittén subventionerar medlemmar i frisksportklubb i  

                       Småland med halva avgiften!  

  Fortsättning på nästa sida!                      

mailto:emfrisksport@hotmail.se


• ”Fotografi, på liv och död”: 

”Paul Hansen visar och berätta om sitt arbete som bildjournalist på Dagens Nyheter. En visuell resa, från 
vardag till ytterlighet. Krig och fred, sorg och glädje och även barnens, ungdomens, lekens och 
utbildningens roll. 

Paul Hansen är en av Sveriges främsta fotografer som fått utmärkelsen Årets fotograf hela nio gånger, 
samt World Press Photo of the Year 2013. Han arbetar idag för DN och har uppmärksammats för sina 
fantastiska reportage från bland annat Haiti, Bosnien, Afghanistan och senast Vitryssland/Belarus 2020 – 
där Paul greps av polis under demonstrationerna mot regimen och utvisades – men även hemifrån 
Sverige. 

Gemensam nämnare är hans stora förmåga till empati och djup. Hans ofta prisbelönta bilder och 
berättelser räknas till dem som gör skillnad. Paul Hansen har även haft två stora utställningar på 
Fotografiska museet i Stockholm. 

I föreläsningsserien Vetgirig tisdag får du möjlighet att ta del av föreläsningar med spännande teman och 
intressanta föreläsare. Kulturhuset Pigalle erbjuder kultur- och kunskapsupplevelser för dig som vill ta 
chansen att engageras och vidga din kunskapsbank i samhällsaktuella ämnen och historier. 

Arrangör: Nässjö kommun” 

DATUM: 2 november kl 18:30 - 19:30 

BILJETTPRIS: senior/ungdom/stud: 50,- kr, övriga 100,- kr. Vi subventionerar med- 
                       lemmar i frisksportklubb i Småland med halva avgiften! 

Varmt välkommen! 

HÄLSO-, MILJÖ- OCH KULTURKOMMITTÉN I SMÅLANDS FRISKSPORTDISTRIKT,  

Inger och Mariann 

 

 

 


