
INBJUDAN – Fokus hbtqia i Herrljunga 

Varmt välkommen till programmet kring hbtqia som genomförs i Herrljunga 11-26 november. Här finns 
möjligheter att ta del av lokala berättelser från RFSL Newcomers Sjuhärad och RFSL Sjuhärads medlemmar, 
historisk kunskap om hbtqia-rörelsen i världen, livsberättelser, fika, samtal, föreläsningar. Allt som en del av ett 
större arbete som förväntas göra Herrljunga och Sjuhärad till en bättre plats att bo på – för alla. 

PROGRAM 
(mer kommer, håll utkik på facebook: RFSL Sjuhärad och hemsida: www.sjuharad.rfsl.se/calendar.)

Måndag 11 november. Lunchinvigningar av två utställningar! 
11.30-12.30: Kommunhusets entré. ”Det har hänt – nedslag i hbtqia-historien 1896-2019”
12.30-13.30: Kulturhusets konsthall. ”Ett queert här – berättelser från några av oss alla”

12 november – 26 november. Utställningar 
Kommunhuset ”Det har hänt – nedslag i hbtqia-historien 1896-2019”. Öppettider: Mån-tors 8-16, fre 8-16.30.
Kulturhusets konsthall. ”Ett queert här – berättelser från några av oss alla”. Öppettider: Mån, ons, tors 11-19, 
tis 10-19, fre 11-17, lör 10-13.

Onsdag 13 november – filmvisning: Pride.
18.30-20.30. Biograf Saga i Herrljunga. 

Lördag 16 november: en dag med fokus på hbtqia - landsbygd, platser, transidentitet.
10.00-13.00. Kulturhusets konsthall. Mötesplats, guidad visning, föreläsningar, samtal.

Lördag 23 november: en dag med fokus på hbtqia - anhöriga, kunskap, hälsa.
10.00-13.00. Kulturhusets konsthall. Mötesplats, guidad visning, föreläsningar, samtal.

Mer info om allt på nästa sida

Missa inte: Välkomna att boka visningar av utställningarna! 12-26 november, enligt överenskommelse. Båda 
utställningarna kan visas för alla åldrar, och de flesta storlekar på grupper samt anpassas i tid till vad ni önskar.  



Utställning. Det har hänt – nedslag i hbtqia-historien 1896-2019
En utställning, en tidslinje, nedslag i det om är historien. 
Här ges utdrag ur och presenteras personer som spelat en viktig roll i kampen för lika rättigheter. Vi rör oss 
från 1896 till idag, genom världsdelar och bygder och presenterar lite av allt som skett och lite av det som 
fortfarande återstår att göra. 

Utställning. Ett queert här – berättelser från några av oss alla
Vi vet att vi är många: vi arbetar inom vården, som chaufförer, med kultur, som journalister, på kommun, är 
arbetslösa. Vi studerar och läser kvällskurser, vi är konstnärer och idrottare. Vi bor i lägenheter, på gårdar, i 
stugor och i kollektiv. Vi tycker om alla årstider och alla veckodagar. Vi är singlar, gifta, förälskade, har stora 
och små och olika familjer. Vi mår bra och vi mår dåligt, vi trivs och vantrivs. Vi kommer från jordens alla 
hörn, tycker om att resa och har ett hem där vi får vara oss. Vi är helt enkelt olika, och det vill vi berätta om 
genom denna utställning - där vi samlar några ur den breda och brokiga skara som är hbtqia eller närstående 
till hbtqia-personer i Sjuhärad.

Film: Pride
Den brittiska filmen Pride från 2014 är en varm, kampfylld och gränsöverskridande historia, baserad på 
verkliga händelser. Filmen rör sig kring hur en grupp gayaktivister bestämmer sig för att stötta upp 
gruvarbetare i norra Wales i deras kamp för rättigheter. Filmen har hyllats bland annat för sitt sätt att, med 
humor och mycket bra skådespeleri, lyfta hur det går att försonas över olikheter och hur samarbete kan ta olika 
kamper för rättigheter mycket, mycket långt. 

Föreläsning och samtal: Queer*bygd – om landsbygd, normer och platsers vikt
Fortfarande lever myten om att det inte går att vara hbtqia-person på landsbygd och mindre orter. Nätverket 
queer*bygd har sedan 2015 arbetat med att förändra denna bild - och det går framåt. Välkomna att diskutera! I 
detta samtal lyfter vi hur den urbana normen hänger samman med normer kring bakgrund, kön, sexualitet och 
allt som har med oss människor att göra.

Föreläsning/berättelse: Emilia Larsdotter - Att leva normöverskridande med transidentitet - en livsresa
Tänk en livsresa bortom normer och sociala förväntningar. Ett liv med tvära kast, djupa tankar och svåra beslut  
med döden och ångesten som följeslagare. Här ger Emilia Larsdotter sin resa som tar oss från balettsalar till 
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, en resa långt över vad någon kunnat förutspå. En resa som 
räddade ett liv.

Mötesplats och samtal: Anhörigträff 
Mötesplats och samtal för personer som är vänner och närstående till hbtqia-personer. Här finns inga dumma 
frågor. Alla som känner någon som är hbtqia är välkomna. Vår anhörigverksamhet handlar om att stötta upp 
och skapa rum för närstående som vill ha ett sammanhang att lufta tankarna i.

Föreläsning och samtal: Mimmi Fasth - Det du behöver veta om hbtqia
Mimmi är RFSL Sjuhärads erfarna utbildare och informatör och kommer här att ge en snabb föreläsning om 
hbtqia och normer. Ta med dig dina frågor, din nyfikenhet och din lust att veta mer! 

Miniutställning och samtal: Hälsa och rörelse
Om hiv, hälsa och idrott med ett hbtqia-perspektiv. Vi utgår ifrån satsningen Idrott för alla kroppar och 
kampanjen Hjältar som inspirerar och diskuterar hur möjligheterna ser ut för personer idag att ta del av idrott. Vi 
presenterar också RFSL Sjuhärads projekt CheckPoint och vårt arbete med hiv och sexuell hälsa. 

Varmt välkomna! 

För mer information: 
Stina Nilss - stina@sjuharad.rfsl.se
www.sjuharad.rfsl.se
www.facebook.se/rfslsjuharad


