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Innehållsförteckning
Ordföranden har ordet
Månadsmöten
Musik
Historia
Litteratur
SUV – i takt med tiden
Natur, miljö, teknik och hälsa
Studiecirklar ‒ mer information
Studiecirklar – mer information
Studiecirklar
Resor till Spira och Louisiana
Resa till Kroatien
Teater
Studiebesök
Konserter
Anmälningsvillkor
Anmälan
Styrelse
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
073-316 29 70
0470-77 77 63
0470-204 41

Eva Jordevik
Olof Fälton
Viola Hjelm
Paul Lövgren
Björn W Stålne

vice ordf.
kassör
ledamot
ledamot
ledamot

0470-199 64
0470-146 06
0470-101 56
0470-806 66
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: 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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# … Vårterminens aktiviteter inom Senioruniversitetet i
Växjö (SUV) är avslutade och sommaren hägrar. Styrelsen tackar medlemmarna för den
gångna terminen och hälsar alla välkomna tillbaka till hösten.
Höstterminens program är som vanligt en blandning av intressanta föreläsningsserier,
lärorika studiecirklar, nya studiebesök, spännande resor, njutbara konserter,
teaterupplevelser och denna termin även film. Tanken är att det ska finnas något för alla
smakriktningar. Håll till godo!

Inom styrelsen har vi påbörjat en diskussion om utformningen av vårt program. Det har haft
samma utseende ett stort antal år och det har fungerat bra. Men vi tycker det är dags att se
över format och layout. Ett första steg i detta arbete ser ni i höstens program. Samtliga
studiecirklar c:a 40 till antalet – har hittills rymts på tre sidor med begränsad information.
Styrelsen tycker det har varit ganska svåröverskådligt. Här har vi i stället valt att presentera
vissa cirklar litet mer utförligt. Det gäller de nya cirklarna och några till.
När vi nu ska påbörja arbetet med att förnya utseendet på vårt program vill vi gärna ha hjälp
av våra medlemmar. Vi skulle vilja bilda en fokusgrupp med medlemmar som är födda på 50talet. Gruppen skulle fungera som ”ett bollplank” för styrelsen i detta förändringsarbete. Är du
intresserad av att ingå i en sådan grupp ber vi att du hör av dig.
När ni nu tar del av det nya programmet ber vi er att läsa alla sidor. Alltså inte bara om de olika
aktiviteterna utan också de sista sidorna. Där hittar man viktig information om
anmälningsvillkor m.m. െ sådant som alla medlemmar behöver känna till. Har du synpunkter
på vår verksamhet? Förslag till förändringar och förbättringar? Hör gärna av dig. Du kan höra
av dig när som helst, men du kan också skriva en motion till vårt årsmöte. Motioner ska vara
inkomna före den 1 november 2017.
$
%%  & ' ()((. Välkommen med din anmälan till
höstens aktiviteter!
$  *   
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Knut Knutson
Foto: Uppsala Auktionskammare

Tomten av Viktor Rydberg

Mary Lou Ward
Foto: Lina Alriksson

MÅNADSMÖTEN
12/9

Mitt liv med antikviteter
Knut Knutson, antikexpert, Uppsala auktionskammare, Uppsala
Mötesvärd: Viola Hjelm

10/10

Martin Luther, Gustav Vasa och Växjö Stift
Håkan Nordmark berättar om Europa och världen i reformationstidevarvet, men visar också hur denna förändring rent konkret kom att
förändra vardagen för människorna i Växjö stift.
Håkan Nordmark, museipedagog, Växjö
Mötesvärd: Olof Fälton

14/11

Två systrar som lärde sig simma i Vättern
Mary Lou Ward läser sin egen skröna.
Mary Lou Ward, skådespelare, Tolg
Mötesvärd: Eva Jordevik

12/12

Landet som inte längre är
Om det svenska kulturlandskapet
Peter Gerdehag, dokumentärfilmare, Döderhult

Luciatåg med Kulturskolans sångare
Ledare: Maria Brisvall, Växjö
Mötesvärd: Håkan Klasander

TILL MÅNADSMÖTENA BEHÖVS INGEN FÖRANMÄLAN
Lokal/tid

ULRIKSBERGSKYRKAN

Tisdagar
Medlemsmöte

2

kl. 13.30–15.15
kl. 15.15–15.30

Ludwig van Beethoven

Carl Michael Bellman

Édith Piaf

MUSIK
2/10

Beethoven – ideologiernas gunstling
Åke Holmquist, fil. dr, Sigtuna

16/10 Från vildavästernidyll till fransk socialrealism
Erik Graune, operakännare, Stockholm

30/10 ”Är jag född så vill jag leva”
Bellman ― 1700-talets största visdiktare
Hasse Nilsson, Bellmankännare, Växjö

13/11 Sagan om Piaf
Birgit Carlstén, skådespelare, sångare och regissör, Lerum
Lars Holm, accordionist, Malmö

27/11 Från kastrat till falsett
Barockens stilideal med levande utövare även idag
Mikael Bellini, countertenor, Stockholm

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

101

3

Måndagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Viola Hjelm
Björn W Stålne

Dr. Livingstone, I presume?

Nelson Mandela

Kinshasa

HISTORIA
Afrika – några nedslag i tid och rum.
25/9

Kapplöpningen om Afrika – delning med karta och linjal
Paul Lövgren, fil.mag. i historia och samhällskunskap, Växjö

9/10

Sydafrika – berättelser och lärdomar
Andreas Karlsson, journalist och författare, Sydafrika

23/10 ”Libyen – Från Tripolitanien till Ghaddafis sista dagar”
Eva Hernbäck, frilansjournalist, tidigare journalist på Dagens Nyheter och
Göran Johnson, arkitekt och samhällsplanerare, Stockholm

6/11

Kongo – från koloni till republik – en blodig historia
Olle Larsson, fil.dr och lektor vid Katedralskolan, Växjö

20/11 Afrika idag – positiva förändringar men också problem
Sten Rylander, tidigare ambassadör i bl.a. Tanzania och Zimbabwe, Uppsala

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

102
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Måndagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Britt Albín
Paul Lövgren

Catharina Ingelman Sundberg

Vilhelm Moberg - Lättläst

Ivar Lo-Johansson

LITTERATUR
21/9

Böcker jag gillar ‒ en blandad kompott
Caroline Nelander, bibliotekarie, Stadsbiblioteket, Växjö

5/10

Om litterära celebriteter och mediala genier
Från Selma Lagerlöf till Leif GW Persson
Torbjörn Forslid, professor i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet

19/10 Pensionärsligan – så blev den till
Catharina Ingelman Sundberg, författare, journalist och marinbiolog,
Stockholm

2/11

Ivar Lo-Johansson och kärleken
Kvinnorna i hans liv och verk
Margareta Wersäll, författare och litteraturvetare, Stockholm

16/11 Skrivandets hantverk och magi
Cecilia Davidsson berättar om sitt författarskap och konsten att göra
lättlästa versioner av Mobergs romaner och andra klassiker.
Cecilia Davidsson, lektor i kreativt skrivande, Linnéuniversitetet, Växjö

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

103

5

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

Växjös nya stads- och stationshus
Illustration: Tegmark

SUV ̶ i takt med tiden
Fem föreläsningar i aktuella ämnen
28/9

Så blir Växjös stationsområde med det nya stads- och
stationshuset
David Johansson, civilingenjör och projektledare, Växjö kommun

12/10 Framtiden är inte vad den brukade vara
Martin Myrskog, regiondirektör, Region Kronoberg, Växjö

26/10 Landshövdingen har ordet
Ingrid Burman, landshövding Kronobergs län, Växjö

9/11

Barn och ungdomar behöver oss på nätet
Johanna Gunnarsson, utbildare på ”Lajks”, Växjö

23/11 Uppladdning inför valåret 2018.
Fakta om val och väljarbeteenden i Sverige
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, Göteborgs
universitet

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

104
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Torsdagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Eva Jordevik
Britt Segerberg

Det duktiga biet

Hjärnan

Vårt vackra innanhav

NATUR, TEKNIK, MILJÖ OCH HÄLSA
19/9

Det duktiga biet och den farliga fästingen ‒ och en del
därutöver
Tobias Ivarsson, biolog, Ormesberga

3/10

Kan hjärnan repareras?
Anders Björklund, professor, Lund

17/10 Hur mår Östersjön egentligen?
Jonas Nilsson, marinbiolog, Linnéuniversitetet, Kalmar

31/10 Minnen och reflektioner från arbetet inom psykiatrin
Talis Vasko, psykolog, Växjö

21/11 Växjö ‒ IT-staden
Allt började med TELUB på 60-talet.
Örjan Eriksson, f.d. divisionschef på TELUB AB, Växjö
Rolf Dahlberg, f.d. TELUB-medarbetare, Växjö

Lokal/tid
Avgift

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr

Kurs nr

105
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Tisdagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Olof Fälton
Eva Gustafsson
Håkan Klasander

Sikta framåt

Gå i cirkel

Kyrkor i närheten
Vad kan en äldre eller yngre kyrkobyggnad, dess byggnadshistoria och
inventarier berätta om den omgivande bygdens historia och den lokala
samhällsstrukturen genom olika perioder? Kan kyrkobyggnaden
fungera som historiskt källmaterial? Vi studerar detta vid sex utflykter
till ett antal kyrkor i grannskapet. Samling vid Ulriksbergskyrkan första
gången.
Cirkelledare: Anita Liepe
Studiecirkel nr 10
Familjejuridik - Studiecirkeln handlar om:
- att leva som gift respektive sambo
- rättigheter och skyldigheter för gifta par eller
sambor
- olika försäkringar
- arv och testamente
- bodelning under äktenskap respektive samboende
- bodelning efter dödsfall
- ändrat boende
Cirkelledare: Vera Wendt
Studiecirkel nr 61
Förra terminen startade en nybörjarkurs i franska. Nya och gamla deltagare är välkomna.
Anmälan till termin 2 studiecirkel 36

Arkeologi
Arkeologiska nedslag i Småland med omnejd med exempel
från olika tidsåldrar. En exkursion med 2 – 3 km vandring i
terräng ingår.
Cirkelledare: Per Andrén och andra medlemmar ur
Kronobergs Geologiska förening
Studiecirkel nr 62

Musikhistoria
Ny sedan förra terminen är Lars Hallgrens cirkel i
musikhistoria. Den här terminen kommer han att
koncentrera sig på 1700-talets senbarock och
wienklassicism.
Lars är välkänd för många konsertbesökare som
frilansande pianist och cembalist, bl. a. med Musica
Vitae.
Studiecirkel nr 22

8

Konst & plats!
En workshopserie kring kropp, plats och
material genom konstnärliga metoder
Workshopen vänder sig till seniorer som är nyfikna på
samtidskonst och att gestalta med konstnärliga metoder.
Vi kommer att diskutera och samtala kring valda delar
av staden och gestalta en plats med olika konstnärliga
metoder och material. Konsthantverkaren Markus
Emilsson leder samtalen och arbetet. Markus Emilssons
primära material är glas men han brinner också för att
arbeta med sitt material i sociala kontexter där
publikmedverkan utgör en viktig aspekt. Markus
tilldelades Region Kronobergs arbetsstipendium i
december 2016.
Kursens hemvist blir på Växjö konsthall som vi utgår
från till olika platser i staden. Kursen vänder sig till alla
oavsett tidigare erfarenhet av konst och skapande. Du
som deltagare bidrar med dina erfarenheter och tankar.
I pausen bjuds alla på enklare fika.
Arrangör: Växjö konsthall i samarbete med
Senioruniversitetet.
Konsthallschef Filippa de Vos
Studiecirkel nr 25

Växjö konsthall

Markus Emilsson

Konst på bio
Folkets Bio Palladium kommer i höst att visa konst, konstmuseer och konstnärer på film.
Vi erbjuds tre filmer till ett rabatterat pris av 100 kronor per film. De kommer att visas på
Palladium den 26 september, den 24 oktober och den 28 november med start klockan 10.00.
Filmerna som kommer att visas presenteras på vår hemsida när Palladiums program för
hösten är klart. Troligtvis kommer en film att handla om prick-kvinnan Yayoi Kusama.

Nybörjarkurs i spanska
Du är inte ensam om att älska det spanska språket och kulturen. I höst startar vi en
nybörjarkurs i spanska med Sonia Muhlethaler Salsamendi som ledare. Anmäl dig till
studiecirkel nr 43.

Motioner
Har du synpunkter på vår verksamhet?
Har du förslag till förändringar och förbättringar?
Skriv gärna en motion!
Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast den 1 november 2017.
Styrelsens yttrande publiceras på SUV:s hemsida snarast efter justerat styrelsebeslut.
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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 Det utvecklande samtalet
Vår livserfarenhet kan i samtal ge oss nya
perspektiv och dimensioner i tillvaron
Pensionärernas Hus. Max 8 deltagare
Religion/Historia/Hembygd
10 Kyrkor i närheten
Besök i kyrkor på ort och ställe.
Samling vid Ulriksbergskyrkan 1:a gången.
Max 19 deltagare
11 Den åttafaldiga vägen
Att leva enligt Buddhas lära
Max 16 deltagare
12 1900-talets historia
Max 16 deltagare
13 Växjö idrott genom tiderna
Minnen kring arenor, profiler och evenemang.
Pensionärernas Hus. Max 30 deltagare
Musik/Konst
20 Jazz
Svensk jazz under 100 år
Pensionärernas Hus
21 Klassiska pärlor
Vi lyssnar och diskuterar klassisk musik
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
22 Musikhistoria
Tallgården, Hjalmar Petris väg
Max 16 deltagare
23 Vi analyserar bilder - både konsthistoriska och andra
Max 16 deltagare
24 Konsthistoria - "ismerna"
Västerlandets konst från realism och
impressionism till idag (ca 1850 - 2000)
Pensionärernas Hus. Max 19 deltagare
25 Konst & plats
En workshopserie kring kropp, plats och
material genom konstnärliga metoder.
Växjö konsthall. Max 15 personer

Ledare

Tid

Avgift

Per Mobrandt
N-Å Karlsson

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

21/9

300 kr

Ingrid Nettervik

Ons kl. 09.30
Udda veckor

13/9

300 kr

Ingrid Seltén Lettevall Ons kl. 09.30
Udda veckor

13/9

300 kr

Anita Liepe

Ons kl. 13.00
Udda veckor

13/9

300 kr

Lena Holmén

Tis kl. 13.00
Jämna veckor

19/9

300 kr

Paul Lövgren

Tis kl. 13.00
Udda veckor
Tor kl. 13.30
Jämna veckor

12/9

300 kr

21/9

300 kr

Jan-Åke Dellberg

Curt Gustafsson

Ons kl. 09.30
Jämna veckor

20/9

300 kr

Roland Isaksson

Tis kl. 09.30
Jämna veckor

19/9

300 kr

Lars Hallgren

Ons kl. 09.30
Udda veckor

13/9

350 kr

Britt Mossberg

Ons kl. 13.00
Jämna veckor

4/10

300 kr

Thomas Hedrén

Tis kl. 09.30
Udda veckor

12/9

300 kr

Markus Emilsson

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

7/9

400 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
30 Engelska
Brush up your English!
Max 16 deltagare
31 Engelska
Let´s talk, write and read!
Max 19 deltagare
32 Franska
Högstadienivå II.
Max 16 deltagare
33 Franska
Gymnasienivå I.
Max 16 deltagare
34 Franska
Gymnasienivå III
Max 16 deltagare
35 Franska
Gymnasienivå II
Max 16 deltagare
36 Franska
Nybörjare termin 2
Max 16 deltagare
FÖRTUR FÖR TIDIGARE DELTAGARE
37 Italienska
Konversation
Max 16 deltagare
38 Italienska
Termin 11
Max 16 deltagare
39 Italienska
Termin 11
Max 16 deltagare
40 Italienska
Termin 3
Max 16 deltagare
FÖRTUR FÖR TIDIGARE DELTAGARE
41 Spanska
Termin 15
Max 16 deltagare
42 Spanska
Termin 9
Max 16 deltagare
43 Spanska
NYBÖRJARE
Max 16 deltagare
44 Tyska
Konversation
Max 16 deltagare

Bodil Persson

Tor kl. 13.00
Jämna veckor

7/9

300 kr

Ann-Christin
Gunnarsson

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

7/9

300 kr

Birgitta Wohlmer

Tor kl. 13.00
Udda veckor

14/9

300 kr

Birgitta Wohlmer

Fre kl. 09.30
Udda veckor

15/9

300 kr

Birgitta Wohlmer

Tor kl. 09.30
Udda veckor

14/9

300 kr

Birgitta Wohlmer

Ons kl. 09.30
Udda veckor

13/9

300 kr

Birgitta Wohlmer

Ons kl. 12.00
Udda veckor

13/9

300 kr

Sofia Holm

Tor kl. 9.30
Jämna veckor

21/9

300 kr

Britt Albín

Tis kl. 13.00
Jämna veckor

19/9

300 kr

Britt Albín

Tis kl. 10.00
Udda veckor

12/9

300 kr

Britt Albín

Tis kl. 13.00
Udda veckor

12/9

300 kr

Elisabeth Wahlberg

Ons kl 09.30
Jämna veckor

6/9

300 kr

Sonia Muhlethaler
Salsamendi

Fre kl. 09.30
Jämna veckor

22/9

300 kr

Sonia Muhlethaler
Salsamendi

Tis kl.09.30
Jämna veckor

19/9

300 kr

Doris Muranyi

Ons kl.13.00
Jämna veckor

20/9

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.
Natur/Teknik
50 Landskapsarkitektur
Vi besöker parker och trädgårdar.
Samling: Ulriksbergskyrkan 1:a gången.
Max 16 deltagare
51 Vardagens teknik
Om apparater, robotar, abonnemangsformer,
data/telekommunikation, säkerhet, näthandel
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
52 Runt i naturen - OBS! 5 ggr
Vandringar i ”ur och skur”.
Samling 1:a gången: Hemköp, Fagrabäck
Medtag fika.
53 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet,
Teleborg. Max 12 st.
54 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet,
Teleborg. Max 12 st.
55 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet,
Teleborg. Max 12 st.
56 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet,
Teleborg. Max 12 st.
Övriga kurser
60 Stil, mode och kläder som konst
och kulturhistoria
Vi samtalar om kläder och deras funktioner
och gör nedslag i modehistorien.
Lokal: Luna, Stadsbiblioteket, Max 12 delt.
61 Familjejuridik
Vad vi bör tänka på i vår ålder.
Pensionärernas Hus
62 Arkeologi
Arkeologiska nedslag i Småland med omnejd
Pensionärernas Hus. Max 15 deltagare

Mårten Segerberg

Ons kl. 13.00
Varje vecka

16/8

300 kr

Bo Skandevall

Mån kl. 13.00
Udda veckor

11/9

300 kr

Uno Pettersson
Göran Wendt

Tis kl. 13.00
Udda veckor

12/9

250 kr

Roland Ylvén

Tis kl. 09.00
Jämna veckor

22/8

300 kr

Roland Ylvén

Ons kl. 09.00
Jämna veckor

23/8

300 kr

Roland Ylvén

Tis kl. 09.00
Udda veckor

29/8

300 kr

Roland Ylvén

Ons kl. 09.00
Udda veckor

30/8

300 kr

Birgitta Sjöblom

Ons kl. 09.30
Udda veckor

13/9

300 kr

Vera Wendt

Fre kl. 09.30
Varje vecka

15/9

300 kr

Per Andrén

Ons kl. 09.30
Jämna veckor

6/9

300 kr
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Musikalresa till Jönköping
Vi reser till Jönköping och teaterhuset
Spira för att uppleva musikalen ”Les
Misérables”. När vi anländer till
Jönköping inleder vi med att äta en
brunch i Spira. Därefter föreställning
av världens mest spelade musikal –
21 år i sträck har den spelats i London.
Handlingen är synnerligen gripande och bygger på Victor Hugos roman ”Samhällets
olycksbarn”. Den är skriven som musikal av Claude-Michel Schönberg och Alain
Boublil. Den hade sin urpremiär i Paris 1980 och kom till London 1985, där den
fortfarande spelas. London publiken kan inte ha helt fel …
Föreställningen börjar klockan 15.00 och är 3 timmar lång.
Som förberedelse kommer för övrigt vår föreläsning den 16/10 att bl. a. handla om
Les Misérables.
Datum:
Söndagen den 22 oktober 2017
Avresa:
kl. 10.50 från Ramkvillabuss garage eller
kl. 11.00 från Växjö busstation nära Tegnérkyrkogården.
Notera att man kan parkera bilen på bussbolagets inhägnade
område.
Påstigningsplats meddelas vid beställningen av resan.
Kostnad:
755 kronor, vilket inkluderar bussresa, brunch, pauskaffe
samt teaterbiljett.
Anmälan:
Anmälan görs på hemsidan eller om dator saknas genom att
ringa något av våra ombud. Betalning sker när du har fått en
faktura från SUV.
Vid avbokning efter den 5 september sker ingen
återbetalning av teaterbiljettkostnaden, som är 400 kronor.
Max antal:
58 personer
Hemkomst:
ca kl. 20.00
Reseledare:
Eva Jordevik och Björn W Stålne

Konstresa till Louisiana
Den 26 september arrangerar vi en bussresa till Louisiana i Danmark, där den
permanenta utställningen kompletteras av den serbiska performanceartisten Marina
Abramovic. Förmiddagskaffe serveras i bussen. Vår guide blir Britt Mossberg.
Reseledare Paul Lövgren
Inträde till Louisiana och ev. lunch betalas av deltagarna själva.
Kostnad:
250 kronor. Avfärd från Ulriksbergskyrkan klockan 08.00.
Anmälan:
Anmälan görs på hemsidan eller om dator saknas genom att
ringa något av våra ombud. Betalning sker när du har fått en
faktura från SUV. Max 48 deltagare
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Kroatien med Dubrovnik & Pag, 4-11/10 2017
Det långsmala landet Kroatien har oändligt många pärlor längs sin kust! På denna
resa bor vi i den fascinerande staden Dubrovnik och på den stora ön Pag. Vi känner
historiens vingslag i Split och en fläkt av Orienten i Mostar. Vi svalkas av forsande
vattenfall i Krka nationalpark och salta bad i det skimrande, blågröna Adriatiska
havet.

DAG 1 Hemorten – Seget Donji,
Kroatien
Vi tar bussen till Kastrup varifrån
Norwegians flyg avgår 08.05. Efter
drygt två timmar landar vi på Splits
flygplats där buss väntar för att ta oss
den korta sträckan till hotellet. Vi bor en
natt i rum med balkong på Hotel
Medena www.hotelmedena.com i Seget
Donji, ett par hundra meter från
stranden och ca fyra km från den
medeltida staden Trogir. Flygplatsen hotellet 9 km.

Dubrovnik

Foto: Maj-Lis Ulfsparre

DAG 2 Seget Donji – Dubrovnik
Dagen börjar med en promenad i den charmiga staden Trogir, belägen på en liten ö. Vi
besöker också Split, Kroatiens nästa största stad, som hyser en av landets största
sevärdheter, kejsar Diocletianus sommarpalats. Det påbörjades redan 295 e Kr och är idag
ett av Unescos världsarv. Vi får en guidad promenad bland torg och gränder innanför de
imponerande murarna. Vi fortsätter söderut längs kusten och framme i Dubrovnik tar vi
in på Hotel Adria www.hotel-adria-dubrovnik.com , som ligger på sluttningen ovanför den
nya hamnen och 2,5 km från gamla stan. Hotellet har pool och med lokalbussen tar du dig
enkelt till centrum. 26 mil.

DAG 3 - 5 Dubrovnik med utflykter

Dubrovnik

Foto:Maj-Lis Ulfsparre

Det mest karaktäristiska för Dubrovnik är
de bevarade, befästa stadsmurarna som
man fortfarande kan promenera på. De
fyllde sin funktion under de flera hundra
år då staden, under namnet Ragusa, var en
självständig stadsstat med en av världens
största handelsflottor. Innanför murarna
finns kyrkor, kloster, gränder, palats, torg
och caféer. På huvudgatan Stradun har den
blankpolerade
marmorn
nötts
av
människors fötter sedan 600-talet. Vi
börjar med en guidad stadspromenad med
lokalguide.
14

Vi gör en dagsutflykt till Mostar i BosnienHercegovina, grannlandet i öster. Under en
stadspromenad känner vi en fläkt av Orienten
när vi går runt i de gamla kvarteren. Staden
ingick en gång i det Ottomanska riket och
mycket minner om detta, inte minst den
berömda valvbron över Neretva. Bron
bombades under kriget på 1990-talet, men är
idag uppbyggd i en exakt kopia och binder åter
samman stadens två delar.

DAG 6 Dubrovnik - Pag
Vi lämnar Dubrovnik och reser norrut mot ön Pag, en av Adriatiska havets största öar.
Under dagen besöker vi Krka nationalpark där floden Krka slingrar sig fram mellan
bergen med en lång rad brusande vattenfall som störtar ner på sin väg mot havet. På Pag
bor vi två nätter i rymliga rum på Luna Island Hotel www.lunaislandhotel.com på norra
delen av den avlånga ön. Hotellet ligger direkt vid stranden och har både inomhus- och
utomhuspool. 45 mil.

DAG 7 Pag
Passa på och njut av sol och bad! Ön Pag är känd för sin karga natur med långa stenmurar,
saltframställning, ost och knypplade spetsar.

DAG 8 Kroatien - Hemorten
Vi lämnar hotellet tidigt på morgonen och åker till flygplatsen i Split varifrån flyget avgår
på förmiddagen. Vid ankomsten till Kastrup 13.20 väntar buss för resan till Växjö. Hotellet
- flygplatsen 20 mil.

Resan bokas hos Ramkvillabuss tel 0470-605 00 med säljstart
den 1 juni kl. 09.00.
Med reservation för ändrade flygtider som kan påverka programmet.

Allt detta ingår i priset 10 360 :Bussresa till/från Kastrup.
Flygresor med Norwegian
(måltider ingår ej)
Bussresor i Kroatien
7 övernattningar med frukost
Middag dag 1 t o m dag 7

Stadspromenad med lokalguide i Split
Stadspromenad med lokalguide i
Dubrovnik
Dagsutflykt till Mostar inklusive
stadspromenad med lokalguide
Besök i Krka nationalpark
Reseledare

Övrigt
Enkelrumstillägg 2 900 :Tillägg avbeställningsskydd 250:Påstigningsplatser, bussgaraget Rådjursvägen 6 A
En vecka efter bokning betalas anmälningsavgiften som är 2 800 :-.
Slutbetalning senast 30 dagar innan avresa.
Resevillkor och Bra att veta finns på Ramkvillabuss hemsida www.ramkvillabuss.se
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Teaterföreställning
Clownen Jac
Kan lögner göra oss lyckliga?
Evabritt Strandberg gör titelrollen i en pjäs om rädslor
och om ärlighetens pris.
I en färgstark föreställning kryddad med välkänd
popmusik låter vi en sjungande ensemble rikta
strålkastarna mot framgångssagornas baksida.
Vi lever i en tid av kändiskult, men längtan efter
självutlämnande bekännelser från folkkära artister är
inget nytt.
I Hjalmar Bergmans klassiska roman möter vi
Jonathan Borck, mer känd som Clownen Jac. Han lever
som en Michael Jackson - alltid ensam, aldrig ensam,
med ett entourage av assistenter i sin jättebungalow i
Hollywood. Jac är en hyllad komiker och filmstjärna
som byggt sin karriär på historien om en god väns
död. Han ger publiken sin genuina ångest och i
gengäld ger de honom framgång och rikedom.
En dag vill Jac inte vara clown mer, han är gammal och
vill säga sanningen om sin konst och sitt liv. Men vad
händer då med alla som tjänar pengar på hans utsålda
turnéer? Kommer de att låta honom göra som han vill?
Är sanningen alltid det bästa? Isak Hjelmskog, regissör

Dramatisering:

Emma Broström

Regi:

Isak Hjelmskog

Scenografi &
kostymdesign:

Maria Moberg

I rollerna:

Eva-Britt Strandberg, Olof Bergström, Bengt Dahlberg,
Björn Johansson Boklund och Hannah Canvert

Tid:

Torsdagen den 30 november kl. 13.00 och torsdagen den 7
december kl. 13.00. Vi har 20 biljetter till varje föreställning,

Plats:

Regionteatern Ringsberg

Biljettpris:

110 kronor. Biljetterna säljs vid månadsmötet i november därefter
på SUV:s expedition torsdagar kl. 09.30 – 11.30.
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Studiebesök med SUV
World Trade Center
Vår guide tar oss med på en rundvandring i kontorsbyggnaden.
Vi samlas i entrén på Södra Järnvägsgatan 4 A.
Onsdagen den 27 september kl. 17.00. OBS! Tiden!
Max 40 personer

Medborgarkontoret Araby
Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp med att komma i kontakt med olika myndigheter
eller organisationer? Svaret är att den hjälpen finns just på Medborgarkontoret i Araby. På
kontoret finns erfaren personal från Växjö kommun och Arbetsförmedlingen.
Tisdagen den 24 oktober kl. 10.00 och onsdagen den 25 oktober kl. 10.00.
Medborgarkontoret finns på Hjalmar Petris väg 1 på nedre planet i höghuset Alabastern.
Du kan åka buss dit med linje 2 eller 6. Du stiger då av vid hållplatsen som heter
Bokelundsrondellen. Max 20 personer vid varje besök.

Välkommen till länets största radiokanal med nyheter, aktualiteter och kultur.
Vi samlas i entrén på Västergatan 1.
Onsdagen den 22 november kl. 10.00 och onsdagen den 29 november kl. 10.00.
Max 25 personer vid varje besök.
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 20. 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, tel. 070-790 62 84 och Viola Hjelm, tel. 070-291 71 91 är ansvariga
för studiebesöken.
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Vår traditionella julkonsert i Domkyrkan äger
rum måndagen den 18 december kl. 15.00.
Medverkande: Eleverna vid musiklinjen vid Sankt Sigfrids Folkhögskola
Ledare: Sara Wåhlin
Även i år bjuder vi på denna bonuskonsert för alla SUV:s medlemmar, men det fordras
att man visar upp sitt medlemsbevis vid entrén.
OBS! Dörrarna till Domkyrkan öppnas först 20 minuter före den utsatta tiden.

Välkomna!

Konsert 1 september kl. 19.00sert
Med anledning av Christina Nilsson-sällskapets 30-årsjubileum erbjuds vi i SUV att till
rabatterat pris köpa biljetter till drömspelet ”Näktergalarna” ‒ en magisk, musikalisk
berättelse om 1800-talets tre största operastjärnor: Jenny Lind, Christina Nilsson och
Signe Hebbe.
Det är sopranerna Caroline Gentele, Jacqueline Miura och Gabriella Lambert-Olsson som
gestaltar operastjärnorna.
Pianist är Michael Engström. Som berättarröst hör vi Sven Bertil Taube.
Musik av Mozart, Verdi, Bellini, Gounod, Bizet och Händel.

Ordinarie pris är 195 kronor. SUV:s rabatterade pris är 150 kronor inkl. serviceavgift.
Biljetterna köps direkt i Biljettcentrum mot uppvisande av medlemsbevis.
Lokal: Växjö konserthus.
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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. Efter den 30 september gäller medlemskapet hela nästkommande år.

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 31 maj 2017. Du talar då om ditt
medlemsnummer eller personnummer och vad du vill anmäla dig till.
Hemsidan öppnas för registrering klockan 08.00 den 31 maj 2017. Sista
anmälningsdag är den 28 augusti 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.
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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SUV:s styrelse

Främre raden: Britt Segerberg, Eva Gustafsson, Britt Albín, Eva Jordevik, Viola Hjelm,
Paul Lövgren. Bakre raden: Anders Råberg, Håkan Klasander, Maj-Lis Ulfsparre,
Björn W Stålne och Olof Fälton

Här kan du som stöd för minnet notera de SUV-aktiviteter som du har
anmält dig till hösten 2017.
Aktivitet nr

Aktivitetens namn

Datum för kursstart Datum för betald
avgift
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