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Historia
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Resa till Malmö
Teater
Studiebesök
Anmälningsvillkor
Anmälan
Årsmöte
Collage
Collage
Frågor och svar
Omslagets baksida
SUV:s styrelse består av
Britt Segerberg
Britt Albín
Eva Gustafsson
Håkan Klasander
Anders Råberg
Maj-Lis Ulfsparre
Expedition
Telefon
Postadress
E-post
Hemsida

ordf.
sekr.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

0470-272 93
0470-251 69
070-790 62 84
0470-74 04 46
0470-77 77 63
0470-204 41

Eva Jordevik
Olof Fälton
Viola Hjelm
Torsten Persson
Björn W Stålne

vice ordf.
kassör
ledamot
ledamot
ledamot

0470-199 64
0470-146 06
0470-101 56
0472-750 94
070-547 16 62

Öppettider torsdagar 09.30 – 11.30
0470-295 20 (med Telesvar)
SUV, Lineborgsplan 11, 352 33 VÄXJÖ
info@suvxo.se
www.suvxo.se

Du som inte har tillgång till någon dator kan anmäla dig till SUV:s aktiviteter
genom att kontakta något av våra ombud. Du kan ringa till någon av dessa.
Yvonne Gustafson

070-659 14 92

Maj-Lis Sallhag

0470-204 91

Anita Svedenbrant

0472-706 28

Ylva Nicklasson

0470-615 89

Lisbeth Ekberg

070-355 23 32

Information om ändringar och tillägg i SUV:s program och verksamhet lämnas
fortlöpande på hemsidan. Se http://www.suvxo.se
Redaktör: Maj-Lis Ulfsparre
Omslagsbild och collage: Maj-Lis Ulfsparre

SUV r en politiskt, fackligt och religist oberoende frening,    
  
         
 med ett 30-tal pensionrs-/senioruniversitet. Verksamheten bestr av mnadsmten,
frelsningsserier, studiecirklar, studiebesk, resor samt konsert- och teaterbesk.
Aktiviteterna ger som regel rum dagtid och omfattar mnga skilda mnesomrden. Vi anlitar
grna egna medlemmar som cirkelledare och fredragshllare.
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Britt Segerberg

Foto: Ulf Andersson

Foto: Stephan Lövstrand

MÅNADSMÖTEN
14/2

Ölands fåglar
Pav Johnsson, ornitolog, Kalmar och Öland
Mötesvärd: Björn W Stålne

14/3

Snille och smak under 230 år
Om Svenska Akademiens verksamhet i går och idag
Odd Zschiedrich, kansliansvarig Svenska Akademien och
verksamhetsansvarig Nobelbiblioteket, Stockholm
Mötesvärd: Viola Hjelm

11/4

”Å så kommer det en gosse.”
Om Karl Gerhard – hans kända och okända kupletter
Revymakarna Olle och Irene Sangemark, Västerås
Mötesvärd: Britt Albín

9/5

3 x 20
Tre medlemmar äntrar scenen
Mötesvärd: Torsten Persson

TILL MÅNADSMÖTENA BEHÖVS INGEN FÖRANMÄLAN

Lokal/tid

ULRIKSBERGSKYRKAN

Tisdagar
Medlemsmöte

2

kl. 13.30–15.15
kl. 15.15–15.30

Beatles

Gitta-Maria Sjöberg
Foto: Søren Kaas Claesson

Pjotr Tjajkovskij

MUSIK
20/2

Beatles – ett av 1900-talets mest framgångsrika band
Bo Frank, politiker, Växjö

6/3

Den svenska sopranen som blev ”hovsångerska” i Danmark
Gitta-Maria Sjöberg, operasångerska och festivaldirektör, Helsingör

20/3

Svensk jazz under 1900-talet
Jan Bruér, fil. dr i jazz, Stockholm

3/4

Vad gör musiken med människan?
Töres Theorell, professor emeritus, hjärnforskare, Stockholm

15/5

Tjajkovskij, den störste ryssen
Kristofer Wåhlander, dirigent, tidigare S:t Petersburg, nu Barsebäck

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

101
3

Måndagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Viola Hjelm
Björn W Stålne

1600-tal - krig

1700-tal - gustavianskt

1900-tal - på skolbänken igen

HISTORIA
Sverige från då till nu
27/2

14- och 1500-talen: när Sverige blev Sverige
Peter Danielsson, antikvarie, fil.lic., Kalmar läns museum

13/3

1600-talet: det mäktiga Sverige
Olle Larsson, fil. dr och lektor, Katedralskolan, Växjö

27/3

1700-talet: det gamla Sverige kommer i gungning
Sven–Olof Lorentzen, fil. mag. i historia vid St. Sigfrids och Grimslövs
folkhögskolor

10/4

1800-talet: marschen mot det moderna Sverige börjar
Paul Lövgren, fil.mag. i historia och samhällskunskap, Växjö

24/4

1900-talet: det moderna Sverige
Tobias Bromander, fil. dr i statskunskap, Linnéuniversitetet, Växjö

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

102
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Måndagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Britt Albín
Torsten Persson

Karin Wahlberg

Erik Fichtelius

Lena Ebervall & Per E Samuelsson

LITTERATUR
23/2

Vad är en nyhet?
Erik Fichtelius, författare och nyhetsjournalist, Stockholm

9/3

De bortglömdas biograf
Fredrik Sjöberg berättar om sina böckers hjältar, alla mer eller mindre
bortglömda.
Fredrik Sjöberg, författare, biolog och litteraturkritiker, Stockholm

23/3

Kerstin Thorvall: Uppror i skärt och svart
Beata Arnborg, författare och kulturjournalist, Sigtuna

6/4

Cancerland tur & retur
Reflexioner kring cancer och vad denna diagnos gör med oss.
Karin Wahlberg, läkare och författare, Lund

20/4

Från Hajbyaffären till Husebyaffären
Från Ers Majestäts olycklige Kurt till Florence Stephens förlorade värld
Lena Ebervall, jur. dr, advokat och författare samt Per E Samuelsson,
advokat och författare, Malmö

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

103
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Torsdagar
kl. 13.30–15.30
Kursvärdar: Eva Gustafsson
Eva Jordevik
Maj-Lis Ulfsparre

Vår tids ålderstrappa

Växjö – en framtidsvision

Får de finnas kvar?

SUV ̶ i takt med tiden
Fem föreläsningar i aktuella ämnen
16/2

Migration och integration – då och nu
Anna-Maria Sarstrand Marekovic, bitr. lektor, Institutionen för
samhällsstudier, Linnéuniversitetet

2/3

Växjö – en bilfri stad! Är det möjligt?
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, Växjö kommun

16/3

Arabysatsningen – om att arbeta i ett särskilt utsatt område
Tomas Hermander, kommissarie och projektledare, Polisen, Växjö
Peter Estling, avdelningschef, Avdelningen för arbetsmarknad och
integration, Växjö kommun

30/3

De där bankerna
Birgitta Forsberg, ekonomijournalist, Dagens Nyheter, Stockholm

27/4

Vad menas med ålderism?
Lars Andersson, professor emeritus i äldre och åldrande, Linköpings
universitet

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

104
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Torsdagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Torsten Persson
Britt Segerberg

Dalmåleri

Vattnets röst

Carl Malmsten

KONST, ARKITEKTUR OCH DESIGN
17/2

Byggnadsvård
Varför byggnadsvård? De små förändringarnas tyranni?
Samuel Palmblad, 1:e antikvarie vid Kulturparken Småland och lärare
vid Linnéuniversitetet, Växjö

3/3

Kurbitsar – krus och krusiduller som lever!
Dalmåleriet och kurbitsar - ett historiskt blomstermåleri
Gunnar Kaj, blomsterkonstnär, Stockholm

17/3

Fotografi – dokumentation eller konst?
En naturfotograf berättar om sina bilder och hur de kommer till.
Jan Michael Breider, leg. läkare och fotograf, Växjö

31/3

En inblick i Carl Malmstens livsverk och formgivning
Bodil Anjar, vd för stiftelsen Capellagården, Vickleby

21/4

Offentlig konst
Doldisar, klassiker och sprillans nytt
Filippa de Vos, intendent för pedagogik på Växjö Konsthall

Lokal/tid
Avgift

IOGT-LOKALEN,
Sigfridssalen
200 kr

Kurs nr

105

Fredagar

kl. 09.30–11.30

Kursvärdar: Eva Jordevik
Maj-Lis Ulfsparre
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STUDIECIRKLAR
Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
Studiecirklarna äger rum i Folkuniversitetets lokaler, Lineborgsplan 11, om inget
annat anges (till exempel Pensionärernas Hus, Skyttegatan 13). Kostnad för
studiematerial kan tillkomma i vissa fall.
Kurs
Ämne
Litteratur/Svenska/Filosofi
1 Litteraturcirkel I
Vi läser och diskuterar litteratur.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
2 Litteraturcirkel II
Moderna svenska romaner
Pensionärernas Hus. Max 19 deltagare
3 Vi skriver våra liv
Max 12 deltagare
4 Det goda samtalet
Vår livserfarenhet kan i samtal ge oss nya
perspektiv och dimensioner i tillvaron
Pensionärernas Hus. Max 8 deltagare
5 Det goda samtalet - Fortsättningskurs
Pensionärernas Hus. Max 8 deltagare
Religion/Historia/Hembygd
6 Kyrkor i närheten
Besök i kyrkor på ort och ställe.
Samling vid Ulriksbergskyrkan 1:a gången.
Max 19 deltagare
7 Historia - för den som är intresserad
men som inte tycker sig kunna.
Repris från förra terminen. Max 16 deltagare
Pensionärernas Hus. Max 19 deltagare
8 Växjö idrott genom tiderna
Minnen kring arenor, profiler och evenemang.
Pensionärernas Hus. Max 30 deltagare
Musik/Konst
9 Jazz
Jazzens historia från New Orleans till
free jazz
Pensionärernas Hus
10 Klassiska pärlor
Vi lyssnar och diskuterar klassisk musik
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
11 Musikhistoria
Tallgården Hjalmar Petris väg
Max 16 deltagare
12 Vi analyserar bilder - både konsthistoriska och andra
Repris från förra terminen. Max 16 deltagare
13 Konsthistoria - Modernism på svenska
Svensk konst från realismen till idag
ca 1850 - 2000
Pensionärernas Hus. Max 19 deltagare
14 Konsthistoria - "ismerna"
Västerlandets konst från realism och
impressionism till idag (ca 1850 - 2000)
Pensionärernas Hus. Max 19 deltagare

Ledare

Tid

Avgift

Per Mobrandt
N-Å Karlsson

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

9/2

300 kr

Ingrid Nettervik

Ons kl. 09.30
Udda veckor

15/2

300 kr

Ons kl. 09.30
Udda veckor
Ingrid Seltén Lettevall Ons kl. 09.30
Udda veckor

15/2

300 kr

15/2

300 kr

Kerstin Pharmanson

Gunilla Johansson

Ons kl. 13.00
Udda veckor

15/2

300 kr

Anita Liepe

Ons kl. 13.00
Udda veckor

15/3

300 kr

Paul Lövgren

Tis kl. 09.30
Jämna veckor

21/2

300 kr

Jan-Åke Dellberg

Tor kl. 13.30
Jämna veckor

9/2

300 kr

Curt Gustafsson

Ons kl. 09.30
Jämna veckor

8/2

300 kr

Roland Isaksson

Tis kl. 09.30
Jämna veckor

21/2

300 kr

Lars Hallgren

Ons kl. 09.30
Udda veckor

15/2

350 kr

Britt Mossberg

Ons kl. 13.00
Jämna veckor

8/2

300 kr

Thomas Hedrén

Mån kl. 09.30
Udda veckor

13/2

300 kr

Thomas Hedrén

Tis kl. 09.30
Udda veckor

14/2

300 kr
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STUDIECIRKLAR
Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
Studiecirklarna äger rum i Folkuniversitetets lokaler, Lineborgsplan 11, om inget
annat anges (till exempel Pensionärernas Hus, Skyttegatan 13). Kostnad för
studiematerial kan tillkomma i vissa fall.
Språk
15 Engelska
Brush up your English!
Max 16 deltagare
16 Engelska
Let´s talk, write and read!
Max 16 deltagare
17 Franska
Högstadienivå II.
Max 16 deltagare
18 Franska
Gymnasienivå I.
Max 16 deltagare
19 Franska
Gymnasienivå III
Max 16 deltagare
20 Franska
Gymnasienivå II
Max 16 deltagare
21 Franska
Nybörjare
Max 16 deltagare
22 Italienska
Termin 13
Max 16 deltagare
23 Italienska
Termin 10
Max 16 deltagare
24 Italienska
Termin 10
Max 16 deltagare
25 Italienska
Termin 2
Förtur för tidigare deltagare
Max 16 deltagare
26 Italienska
Nybörjare
Max 16 deltagare
27 Spanska
Termin 8
Max 16 deltagare
28 Spanska
Termin 14
Max 16 deltagare
29 Tyska
Konversation
Max 16 deltagare
30 Tyska
Nybörjare
Max 16 deltagare

Bodil Persson

Tor kl. 13.00
Varje vecka

9/3

300 kr

Ann-Christin
Gunnarsson

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

9/2

300 kr

Birgitta Wohlmer

Tor kl. 13.00
Udda veckor

2/2

300 kr

Birgitta Wohlmer

Fre kl. 09.30
Udda veckor

3/2

300 kr

Birgitta Wohlmer

Tor kl. 09.30
Udda veckor

2/2

300 kr

Birgitta Wohlmer

Ons kl. 09.30
Udda veckor

1/2

300 kr

Birgitta Wohlmer

Ons kl. 12.00
Udda veckor

1/2

300 kr

Sofia Holm

Tor kl. 9.30
Udda veckor

16/2

300 kr

Britt Albín

Tis kl. 13.00
Jämna veckor

21/2

300 kr

Britt Albín

Tis kl. 09.30
Udda veckor

28/2

300 kr

Britt Albín

Tis kl. 13.00
Udda veckor

28/2

300 kr

Alessandra Panfilo

Tis kl. 09.30
Udda veckor

28/2

300 kr

Sonia Muhlethaler
Salsamendi

Fre kl. 09.30
Varje vecka
Ej vecka 14
Ons kl. 9.30
Jämna veckor

31/3

300 kr

8/2

300 kr

Doris Muranyi

Ons kl. 13.00
Jämna veckor

8/2

300 kr

Doris Muranyi

Ons kl. 09.30
Jämna veckor

8/2

300 kr

Elisabeth Wahlberg
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STUDIECIRKLAR
Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
Studiecirklarna äger rum i Folkuniversitetets lokaler, Lineborgsplan 11, om inget
annat anges (till exempel Pensionärernas Hus, Skyttegatan 13). Kostnad för
studiematerial kan tillkomma i vissa fall.
Natur/Teknik
31 Landskapsarkitektur
Vi besöker parker och trädgårdar.
Samling: Ulriksbergskyrkan 1:a gången.
Max 16 deltagare
33 Vardagens teknik
Om apparater, robotar, abonnemangsformer,
data/telekommunikation, säkerhet, näthandel
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
Sökande förra terminen ges företräde
34 Runt i naturen - OBS! 5 ggr
Vandringar i ”ur och skur”.
Samling 1:a gången: Hemköp, Fagrabäck
Medtag fika.
35 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet,
Teleborg. Max 12 st. Dubbleras vid behov.
Övriga kurser
36 Stil, mode och kläder som konst
Vi samtalar om kläder och deras funktioner
och gör nedslag i modehistorien.
Lokal: Luna, Stadsbiblioteket, Max 12 delt.
37 Vardagsjuridik
Vad vi bör tänka på i vår ålder.
Pensionärernas Hus

Mårten Segerberg

Ons kl. 13.00
Varje vecka

10/5

300 kr

Bo Skandevall

Mån kl. 13.00
Udda veckor

13/2

300 kr

Uno Pettersson
Olof Johannesson

Tis kl. 13.00
Udda veckor

28/3

250 kr

Roland Ylvén

Tis kl. 09.00
Jämna veckor

21/2

300 kr

Birgitta Sjöblom

Ons kl. 09.30
Udda veckor

15/2

300 kr

Vera Wendt

Fre kl. 09.30
Varje vecka

17/2

300 kr
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Kulturresa till Blekinge
med besök både på Johannishus slott
och hos Susanne Demåne
Johannishus gods
är Blekinge läns enda exempel på
en välbevarad och representativ
högreståndsmiljö från 1700-talet.
Vi kommer att guidas på slottet
av ägaren greve Hans Wachtmeister.

Lunch äter vi i Äggaboden i Gärestad och får vi tid över kan vi handla i gårdsbutiken.

Konstnären Susanne Demåne
I det skönaste av Blekinge, i Ronneby kommun, ligger en liten by
med kyrka och lantgårdar. I den lilla byn som heter Edestad, fanns
också förr en skola. Men den hade sedan länge fått stå tom på
törstande kunskap. Men så hände det en dag, att skolan fick nytt
liv.
Hon som har tagit skolan under sina vingar är konstnär och heter
Susanne Demåne. Sedan penslar, dukar, färgtuber och motorsåg
tagit plats i skolhuset flödar inspirationen mer än någonsin...
Om vädret tillåter avslutas besöket med hästuppvisning. I
skolhuset hos Susanne Demåne finns möjlighet att fika och sedan
bär det hemåt till Växjö.
Datum:
Avresa:
Kostnad:

Max antal:
Hemkomst:
Reseledare:

Torsdagen den 11 maj 2017
Kl. 08.30 från Ulriksbergskyrkans
parkering
550 kr, vilket inkluderar bussresa,
entréer, guidning, busskaffe och lunch
med kaffe och kaka.
V.g. meddela ev. kostintolerans.
50 personer
Ca kl. 18.00
Eva Jordevik och Maj-Lis Ulfsparre

Skolhuset

Anmälan görs på hemsidan eller om dator saknas genom att ringa något av våra
ombud. Du måste då ange ditt medlemsnummer eller personnummer. Se sid 17.
Betalning sker när du har fått en faktura från SUV. Vid återbetalning efter avbokning
avdrages 100 kr för administrationskostnader.
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Musikresa till Malmö den 20 – 21 maj 2017
I maj besöker vi Malmö för musikaliska upplevelser
̶ Operan och Nya konserthuset ̶
samt strövar i de vackra parkerna i vårens tid.

Resan går med buss från Ramkvillas
bussgarage på Rådjursvägen 7 (där man
har en inhägnad parkering). Efter att ha
checkat in i det nya fantastiska komplexet
Malmö Live, som har hotell såväl som
konserthus och konferenslokaler, tar vi vår
buss till Malmö Operan.

Där äter vi en 2-rätters middag i teaterfoajén innan
föreställningen börjar kl. 18.00. Då ska vi uppleva en
intressant och gripande föreställning av Ponchiellis grand
opera ”La Gioconda”. Handlingen och omständigheterna
när librettisten Victor Hugo skrev operan berättar Björn
ingående om i bussen ner till Malmö. I operapausen
serveras vi kaffe i foajén och när sedan sista applådtacket
förklingat tar vi vår egen buss tillbaka till hotellet.

På söndagen beger vi oss ut i Malmös parker och blir
guidade av Sten Göranson, en av Sveriges mest
legendariska landskapsarkitekter.
Efter förmiddagsvandringen åker vi till restaurangen ”Far i
hatten” för lunch. Restaurangen är för övrigt tämligen
nyöppnad av våra Växjöbaserade krögare Hector på Kafé de
luxe.
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Kl. 16.00 är det dags att gå på konsert i det relativt
nya konserthuset Malmö Live - i samma byggnad
som vårt hotell.
Den här perioden är det final för Malmö
Symfoniorkesters festivalvecka med Tjajkovskijs
samlade
orkestermusik.
Följdriktigt
blir
finalnumret den store ryske mästarens sista
symfoniska verk, alltså Symfoni nummer 6.
(Tjajkovskij är för övrigt ämnet i vårens sista
musikföreläsning den 15 maj.)

Malmö Live

Före paus spelas det som skulle kunna vara Tjajkovskijs Cellokonsert. I stället skrev han
ett mycket genomgripande variationsverk med tillnamnet Rokoko-variationerna, ett
stycke som självfallet står på alla cellosolisters repertoar.
Vid 18-snåret, när konserten är slut, är det dags att vända hem till Växjö. Praktiskt nog
har vi bussen till vårt förfogande under hela resan. Lite sugna är vi säkert efter att inte
fått någon mat sedan lunchen. Därför stannar vi en liten bit utanför Lund för en smörgås
och kaffe/te.
Vi är hemma vid 21-snåret med mängder av musikaliska upplevelser och intryck att ta
med oss in i nattsömnen – om vi inte lagar till en kvällssupé innan vi går och lägger oss.

Datum:
Avresa:

Lördag, söndag 20-21 maj 2017
Lördag 20 maj kl. 11.45 från Ramkvilla bussgaraget eller
kl. 12.00 från Växjö busstation nära Tegnérkyrkogården.
Påstigningshållplats meddelas vid beställningen av resan.
Kostnad:
2 500 kronor, vilket inkluderar bussresa, opera- och konsertbiljett 2:a
prisklassen, middag och pauskaffe på Malmö Opera, hotell i
dubbelrum, parkguidning, lunch och fika med smörgås på hemvägen.
Enkelrumstillägg 400 kr. Var vänlig ange eventuell kostintolerans.
Anmälan:
På telefon 0470-605 00 till Ramkvilla, som också sänder ut fakturorna.
Första dag att anmäla sig är tisdagen den 17 januari kl. 09.00.
Anmälnings- Anmälningsavgift på 1 000 kronor ska vara betald en vecka efter
avgift:
anmälan. Resterande del av avgiften ska vara betald en månad före
resan, alltså den 19 april.
Hemkomst: Söndagen den 21 maj ca kl. 21.00
Max antal:
50 personer
Återbud:
Senare än 1 månad före avfärd blir avgiften 1 000 kronor
Reseledare: Björn W Stålne, SUV
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Teater

Stenjätten av Jan Käll
Öden och äventyr i gamla gränstrakter
På gränsen mellan Sverige och Danmark, Småland och Blekinge stiftar vi bekantskap med
upproriska, sturska, dryga och kärlekskranka personer. Människor som genom tiderna drivits av
passion och begär, strävan och mänskliga drifter. I ett absurt och roligt spel möts krigare och
diplomater, prelater konfronteras med arga blekingska bönder och listiga pigor lurar sluga
skrothandlare. Svält, nöd och erotik. Och så har vi en sten. En stor obändig sten som är omöjlig att
få bort…
Stenjätten är en upprorisk, levande och rolig föreställning om människor som bott i och passerat
de södra delarna av Sverige genom tiden. Med inslag av verklighet, stor fantasi och en nypa salt
presenteras här, i regi av Richard Turpin, en frejdig och roande föreställning om människor då
och nu.

Regi:

Richard Turpin

Scenografiidé:

Sören Brunes

Scenografi:

Zofi Nilsson

Kostymdesign:

Ulrika van Gelder

I rollerna:

Olof Bergström, Bengt Dahlberg, Greger Lindquist, Lilja Fredriksson
och två andra skådespelare

Tid:

Onsdagen den 8 mars kl. 19.00, lördagen den 11 mars kl. 16.00

Plats:

Regionteatern Ringsberg

Biljettpris:

110 kronor. Biljetterna säljs vid månadsmötet i februari därefter på
SUV:s expedition torsdagar kl. 09.30 – 11.30.
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Studiebesök med SUV
Djursjukhuset i Växjö
Vid vårt besök får vi se hur våra djur blir
omhändertagna när de blir sjuka.
Onsdagen den 1 mars kl. 10.00
Vi träffas vid entrén på Renvägen 2.
Max 20 personer

Avloppsreningsverket Sundet
Vad händer med vårt matavfall? Vi får veta detta, hur verket
fungerar samt lära oss att bidra till en bättre miljö.
OBS! Det är svårt att delta vid den avslutande rundvandringen
om du t.ex. använder rollator eller sitter i rullstol.
Onsdagen den 29 mars kl. 13.30
Vi träffas vid reningsverket. Kör via Söderleden in på Gamla
Bäckaslövsvägen, sedan in på Bokhultvägen över Sundet och
följ sedan skyltningen.
Max 40 personer

Stadsträdgården Växjö
Nu ska staden snart smyckas med blommor
och blad. Kom och se förberedelserna i
växthusen!
Onsdagen den 26 april kl. 10.00
Vi samlas på parkeringen på Alegatan 27
(Öster).
Max 25 personer

Anmälan till våra studiebesök görs på hemsidan eller om du inte har någon dator genom
att ringa något av våra ombud. Du måste då ange ditt medlemsnummer eller
personnummer. Se sidan 17. Varje studiebesök kostar 50 kronor. Betalning sker när du
fått en faktura från SUV.
OBS! Ingen återbetalning vid återbud. Var vänlig avanmäl dock till någon av
undertecknade personer om du får förhinder, så att någon annan kan få din plats.
Eva Gustafsson och Viola Hjelm är ansvariga för studiebesöken.
VÄLKOMNA!
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Anmälningsvillkor
Kursstart och kallelse
När du får en faktura visar den vilka aktiviteter du blivit antagen till. Men du är
garanterad plats först efter det att du betalt in avgiften och att den är registrerad hos oss.
Du får inget separat besked om huruvida du kommit med eller ej.
Anmälan är bindande
Anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär
att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till
Senioruniversitetet inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Du har ångerrätt
14 dagar från den dag du fått fakturan. Om kursen har startat och du har deltagit vid ett
kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.
Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter kursen
Före kursstarten
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit - men innan kursen startat - kan vi
ta ut en administrationsavgift på 50 kronor.
Om kursen har börjat
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att
du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller av
anledning som du inte kunnat förutse, kan en del av kursavgiften återbetalas.
Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften. Om vi
ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett sätt som omöjliggör ditt deltagande, får du också
tillbaka hela kursavgiften.
Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).
Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. För att
underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du
deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om
kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, skriv till oss. I undantagsfall
lämnar vi uppgifterna vidare till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av
verksamhet som delvis finansierats med offentliga medel.
Övrigt
Kostnaden för litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i
kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges.
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Information om hur du anmäler dig som medlem och till våra
aktiviteter.
Hur blir jag medlem? Det finns två alternativ.
1) Du går in på vår hemsida www.suvxo.se och klickar på Anmälan och följer
instruktionerna.
2) Du ringer vår expedition som är öppen torsdagar kl. 09.30 - 11.30.
Telefon 0470-295 20.
Efter din anmälan får du en faktura med ditt OCR-nummer som finns längst ner till
vänster på fakturan. Den övre delen av fakturan är ditt medlemskort. Medlemsavgiften
är 200 kronor.

Hur anmäler jag mig till de olika aktiviteterna?
Det finns två alternativ.
1) Du som har tillgång till en dator går in på vår hemsida www.suvxo.se
Klicka på Anmälan och följ instruktionerna. Det går inte att göra anmälningar för två
personer på samma inloggning. Det är alltså viktigt att logga ut mellan varje anmälan.
På förekommen anledning måste vi påpeka att ombudens uppgift är att hjälpa
endast de medlemmar som inte har tillgång till egen dator.
2) Du som inte har möjlighet att själv anmäla dig via nätet kan ringa till något av
nedanstående ombud tidigast klockan 08.00 den 6 december 2016. Du talar då om ditt
medlemsnummer eller personnummer och vad du vill anmäla dig till.
Hemsidan öppnas för registrering klockan 08.00 den 6 december 2016. Sista
anmälningsdag är den 15 januari 2017. I mån av plats kan anmälningar accepteras efter
sista anmälningsdag. Obs! Medlemsavgiften gäller för kalenderår. Förnyad anmälan
måste göras varje termin till cirklar och föreläsningsserier.
Undantag: cirklar i nybörjarspråk där första terminens deltagare har företräde
termin 2.
Hur sker betalningen?
Du får en faktura som visar vilka aktiviteter du blivit antagen till. Du är garanterad plats
först efter det att du betalat in avgiften och att den är registrerad hos oss. OCR-numret
är förtryckt och finns längst ner till vänster på fakturan. Du får alltså inget separat
besked om huruvida du kommit med eller ej. Överst på fakturan finns ditt
deltagarkort. Vid föreläsningarna ska antingen deltagarkort eller körkort visas upp.
Uppgifter om avgifter hittar du vid respektive programpresentation.
Enstaka biljetter till föreläsningar kostar 80 kronor och betalas vid entrén. Om serien är
fulltecknad medges tillträde endast i mån av plats.
Ombud:
Yvonne Gustafson
Anita Svedenbrant
Lisbeth Ekberg

070-659 14 92
0472-706 28
070-355 23 32

Maj-Lis Sallhag
Ylva Nicklasson

0470-204 91
0470-615 89

Välkommen till SUV:s aktiviteter hälsar Styrelsen!
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i föreningen Senioruniversitetet Växjö
kallas härmed till årsmöte
tisdagen den 14 februari 2017 kl 15.15
i Ulriksbergskyrkan

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Årsmötets utlysande
Godkännande av dagordningen
Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning
Godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning
Föredragning av revisionsberättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsperioden
Föredragning av förslag till budget 2017 samt fastställande av
medlemsavgiften för 2018
Val av ordförande för 1 år
Val av 5 styrelseledamöter på 2 år
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år
Val av valberedning
Inkomna motioner
Årsmötet avslutas
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JUBILEUMSFEST I KONSERTHUSET 2016-10-13
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JUBILEUMSFEST 2016-10-13 PÅ KONSERTHUSET
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Frågor och Svar

Du får en faktura som ett bevis på att du
kommer med under förutsättning att du betalar
inom angiven tid. Denna faktura är den enda
bekräftelse som du får.
Du har fått fakturan som en bifogad fil till din epost.
När du anmäler dig via vår hemsida visas vilka
aktiviteter det finns plats kvar på. Om
aktiviteten är rödmarkerad är den fullbokad
och du hamnar på reservplats.
Nej, du anmäler dig till en hel serie. Om det
finns plats kan du köpa en enstaka biljett för 80
kronor om du är medlem och 100 kronor om du
inte är medlem, strax före föreläsningens start.

Får vi en bekräftelse på att vi har kommit
med på en föreläsning eller en studiecirkel?
Varför har jag fått en påminnelse när jag inte
fått någon faktura?
Hur vet jag om det finns plats?

Kan jag anmäla mig till enstaka föreläsningar?

SUV:s styrelse

Stående från vänster: Håkan Klasander, Torsten Persson, Eva Gustafsson,
Anders Råberg, Maj-Lis Ulfsparre, Björn W Stålne, Viola Hjelm och Olof Fälton
Sittande från vänster: Eva Jordevik, Britt Segerberg och Britt Albìn
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Här kan du som stöd för minnet notera de SUV-aktiviteter
som du har anmält dig till våren 2017.
Aktivitet nr

Aktivitetens namn Datum för
kursstart

Datum för betald
avgift

