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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

073-842 41 44
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

070-376 17 21

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,    
bildad 1991 i samverkan med Folkuniversitetet i Vxj. SUV ingr i ett landsomfattande
ntverk 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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Sandby borg

Bob Dylan

Jan-Olof Andersson
Fotograf: Per B Adolphson

MÅNADSMÖTEN
13/2

Hovslund blir Hovs Park i ett helt nytt koncept för seniorboende.
Projektledaren Ove Dahl, tidigare Växjös kommunchef, berättar om
den nya boendemiljö som håller på att ta form.
Mötesvärd: Björn W Stålne

13/3

”Don´t think twice” ― ett program med sånger av Bob Dylan,
2016-års Nobelpristagare i litteratur
Programmet framförs av en trio från Växjö bestående av Sven-Olof Lorentzen
(gitarr och sång), Lars Nordblom (bas och flöjt) och Simon Karlsson (gitarr,
munspel och sång).
Mötesvärd: Britt Segerberg

10/4

Sandby borg, järnåldersborgen på Öland där tiden
stannade.
Ludvig Papmehl-Dufay från Kalmar läns museum berättar om upptäckterna
i borgen och vad de kan berätta om mellersta järnåldern på Öland.
Mötesvärd: Björn W Stålne

8/5

Den svenska visan i tradition och förnyelse
Från Bellman via Gustaf Fröding, Birger Sjöberg, Dan Andersson med flera fram
till Alf Hambe
Jan-Olof Andersson, sångare, gitarrist, pedagog och kompositör, Bromma
Mötesvärd: Eva Jordevik

TILL MÅNADSMÖTENA BEHÖVS INGEN FÖRANMÄLAN
Lokal/tid

ULRIKSBERGSKYRKAN

Tisdagar
Medlemsmöte

2

kl. 13.30–15.15
kl. 15.15–15.30

Finn Zetterholm

Dimitri Sjostakovitj

Birger Sjöberg

MUSIK
19/2

Bekännelser av en visans värsting
Vi får sånger och äventyr från ett artist- och författarliv. Från busvisor
till barnböcker, råsopar och romanser, skandaler och sprängdåd,
hetssjungande och majestätsbrott.
Finn Zetterholm, visdiktare, sångare och författare, Stockholm

5/3

Sjostakovitj – Sovjetunionens störste tonsättare
Frågan man alltid ställer sig: hade Sjostakovitj överlevt Stalinperioden om
han inte blivit känd i Väst?
Kristofer Wåhlander, f.d. rysslandsstudent och numera dirigent i
Sverige, boende i Barsebäck

19/3

Seth Svanholm
Mästersångaren i Västerås, som gjorde världskarriär som sångare
och slutade som chef för Kungliga Teatern i Stockholm.
Professor Marie-Louise Rodén, Kristianstad, berättar och spelar
kända och hittills okända inspelningar.

16/4

Galendansaren Birger Sjöberg
Underhållaren som ville tala allvar och gick under.
Sångaren, kompositören och professorn Sven Kristersson, Falsterbo, har
tonsatt och framför hittills okända dikter och fragment av Sjöberg.

14/5

Jazz på svenska: Två stilbildare
Lars Gullin och Jan Johansson med var sitt förhållande till
folkmusiken.
Jazzhistorikern Jan Bruér, Stockholm

Lokal/tid
Avgift
Kurs nr

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr
101
3

Måndagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Viola Hjelm
Björn W Stålne

Ingressen – Koranens första
kapitel (Serin 1988)

Christian X

Putin och hund

HISTORIA
26/2

Nationalismens återkomst – 1930-talet i repris?
Frågan är minst sagt befogad när vi ser vad som hänt i Polen, Ungern
och Turkiet. Vi har också sett framgångarna för AfD, Alternativ för Tyskland.
Vladislav Savic, tidigare Sveriges Radios korrespondent i Sovjet och
Östeuropa, Stockholm

12/3

Islam i Sverige ― de första 1100 åren
Det har funnits muslimer i Sverige längre än de flesta känner till och svenskmuslimska kulturutbyten har förekommit i mer än 1000 år.
Simon Sorgenfrei, religionsvetare, Södertörns högskola, Sköndal

26/3

Från tsar Alexander II till tsar Putin
En historia om kontinuitet och förändring
Olle Larsson, fil.dr och lektor vid Katedralskolan, Växjö

9/4

Nordens svartaste dag ― den 9 april 1940
Hitlers angrepp på Danmark och Norge
Paul Lövgren, fil.mag. i historia och samhällskunskap, Växjö

23/4

Växjö ― stad i förändring
Med hjälp av bilder från Kulturparken Smålands fotosamling får vi en berättelse
om människor, hus och miljöer som försvunnit.
Håkan Nordmark, museipedagog, Växjö

Lokal/tid
Avgift
Kurs nr

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr
102

4

Måndagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Britt Albín
Paul Lövgren

Kata Dalström

Tomas Bannerhed

Åsa Moberg

LITTERATUR
22/2

Språk och skrivande
Sara Lövestam kommer att berätta om inspiration och skrivande, men också
om sitt intresse för språk och grammatik.
Sara Lövestam, författare och föreläsare, domare i Lantzkampen i PI och
språkexpert i Språkakuten i TV4:s Nyhetsmorgon, Farsta

8/3

Från Evedal till Brittatorp – en författares vedermödor
Om drömmar och visioner och om författarskapets fram- och baksida
Bengt Carlberg, författare, Växjö

22/3

Kata Dalström (1858 – 1923) – Agitatorn som gick sin egen väg
Socialdemokrat, agitator och megakändis
Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet, författare och
journalist

5/4

Att upptäcka sitt liv i skrivandet
Reflektioner kring livet och minnet, hur lite vi vet av det vi tror oss minnas.
Åsa Moberg, författare och samhällsdebattör, aktuell med självbiografin
Livet, Lerberget

19/4

Mina bevingade vänner
Om fåglar, skrivande och litteratur ― och om romanen Korparnas tillblivelse
och väg ut i världen.
Tomas Bannerhed, författare och Augustprisvinnare 2011 och tidigare
Växjöbo numera bosatt i Stockholm

Lokal/tid
Avgift
Kurs nr

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr
103
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Torsdagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Eva Gustafsson
Maj-Lis Ulfsparre

Bertil Marklund

Henrik Ennart

Fotograf Anita Campbell

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
1/3

10 tips ― må bättre och lev tio år längre!
Istället för ohälsa och riskfaktorer får vi veta mer om hälsa och friskfaktorer.
Bertil Marklund, professor vid Göteborgs universitet

15/3

Varför smakade maten annorlunda förr?
Maten smakar annorlunda när lukt- och smaksinnet försämras. Även om de
flesta äldre kan särskilja grundsmakerna sött, surt, bittert och umami så behövs
ökad koncentration av dessa smaker.
Karin Wendin, fil. dr och professor, Kalmar

12/4

Åldrandets gåta ― metoderna som förlänger ditt liv
Forskare börjar skönja svaret på den eviga frågan. Går det att bromsa
åldrandet?
Henrik Ennart, författare och vetenskapsjournalist, Stockholm

26/4

Musik ― för hälsa och livskvalitet
Hjärngympa med Ronnie Gardiner-metoden
Marie Carlsson, musikterapeut, Växjö

17/5

Vad har fåglarnas hemligheter med vår hälsa att göra?
Här förenas naturfotografi med fåglarnas magiska värld.
Anita Campell, docent i neurokemi och naturfotograf, Höllviken

Lokal/tid
Avgift
Kurs nr

ULRIKSBERGSKYRKAN
200 kr
104
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Torsdagar
Kursvärdar:

kl. 13.30–15.30
Eva Jordevik
Britt Segerberg

Madonna med Jesus

Hertha Hillfon drejar.

Lisbeth Sandvall

KKONST, DESIGN OCH ARKITEKTUR
23/2

Madonnor och andra morsor
Kvinnoöden under olika perioder
Britt Mossberg, f.d. folkhögskolelärare, Växjö

9/3

Det är inte bara att måla
Om bilder, processer, nya spår och möten
Lisbeth Sandvall, konstnär, Växjö

23/3

Kosta mosaik ― glas uppåt väggarna
Samuel Palmblad, 1:e antikvarie vid Kulturparken Småland och lärare vid
Linnéuniversitetet, Växjö

6/4

Svenska och utländska mattor och textilier
Anette Granlund, svensk antikexpert inom mattor, textilier, islamiskt och
asiatiskt konsthantverk, Stockholm

20/4

Hertha Hillfon – keramikens förnyare
En nyskapande konstnär som rörde sig med lätthet mellan abstrakta experiment
och bruksföremål, symboliska skulpturer och porträtt.
Mailis Stensman, konstskribent och författare, Stockholm

Lokal/tid IOGT-LOKALEN, Sigfridssalen
Avgift
200 kr
Kurs nr

106
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Fredagar
Kursvärdar:

kl. 09.30 – 11.30
Eva Jordevik
Maj-Lis Ulfsparre

Sikta framåt

Gå i cirkel

Filosofi i dikten
Vi läser och talar om texter med filosofiska teman om naturen,
människan och samhället, om mening, tro och vetande.
Cirkelledare: Aron Bordon
Anmäl dig till studiecirkel nr 4.

Konsthistoria ― Konstmöten med filmer om
konst
Teman: ”Landskapet i nordiskt ljus”, Kvinnorna vid nya
konstens källa”, konstnärsporträtt av Carl Fredrik Hill,
Sigrid Hjertén, Helena Schierfbeck, ”Döderhultar´n m.fl.
Cirkelledare: Thomas Hedrén
Anmäl dig till studiecirkel nr 24.
Carl Fredrik Hill

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 Arkeologiska förening
Cirkelledare: Per Andrén
Anmäl dig till studiecirkel nr 62.

Musikhistoria ― Symfoniorkesterns
utveckling under 1800-talet
Studiecirkeln handlar om hur det grundas
symfoniorkestrar i flertalet större städer under
1800-talet och det moderna konsertväsendet
växer fram. Ett större instrumentarium ger
tonsättarna nya möjligheter, influenser från
litteratur och inspirerar till programmusik.
Cirkelledare: Lars Hallgren
Anmäl dig till studiecirkel nr 23.

8

Ta’ 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
utforska 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 del. Samvaro och generöst
delande är viktiga aspekter i cirkeln och som
deltagare bidrar du med dina erfarenheter,
tankar och din fysiska kropp.
Kursens hemvist blir på Växjö konsthall
varifrån vi utgår till olika platser i staden.
Kursen vänder sig till alla oavsett tidigare
erfarenhet av konst och skapande.
I pausen bjuds alla på samvaro och enklare
fika.

Växjö konsthall

Cirkulationsplats som tar plats!

Arrangör: Växjö konsthall i samarbete med
Senioruniversitetet.
Cirkelledare: Markus Emilsson
Anmäl dig till studiecirkel nr 25.
Samvaro och fika!

Bluesens historia
En rundresa till rötterna för dagens musik.
Cirkelledare: Mats Sturesson
Anmäl dig till studiecirkel nr 21.

Italiensk konversation
Kurs för dig som tidigare haft kontakt med det italienska språket. Vi läser boktexter och
tidningsartiklar.
Cirkelledare: Sofia Holm
Anmäl dig till studiecirkel nr 37.
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STUDIECIRKLAR
Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetes lokaler, Lineborgsplan 11.
Övriga cirklar på plats som anges nedan för respektive cirkel.
Kurs
Ämne
Ledare
Litteratur/Svenska/Filosofi
1 Litteraturcirkel I
Per Mobrandt
Vi läser och diskuterar litteratur.
N-Å Karlsson
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
2 Litteraturcirkel II
Ingrid Nettervik
Moderna svenska romaner
Pensionärernas Hus. Max 19 deltagare
3 Det utvecklande samtalet
Ingrid Seltén Lettevall
Vår livserfarenhet kan i samtal ge oss nya
perspektiv och dimensioner i tillvaron
Pensionärernas Hus. Max 8 deltagare
4 Filosofi i dikten
Aron Bordon
Vi läser och samtalar.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
Religion/Historia/Hembygd
10 Kyrkor i närheten
Anita Liepe
Besök i kyrkor på ort och ställe.
Samling vid Ulriksbergskyrkan 1:a gången.
11 1800-talets historia
Paul Lövgren
Folkuniversitetet, Lineborgsplan 11
Max 16 deltagare
12 Växjö idrott genom tiderna
Jan-Åke Dellberg
Minnen kring arenor, profiler och evenemang.
Pensionärernas Hus. Max 30 deltagare
Musik/Konst
20 Jazzens historia från New Orleans till
Curt Gustafsson
free jazz
Vi följer varje gång ett instrument och dess utövare.
Pensionärernas Hus
21 Bluesens historia
Mats Sturesson
En rundresa till rötterna för dagens musik.
Pensionärernas Hus
22 Klassiska pärlor
Roland Isaksson
Vi lyssnar och diskuterar klassisk musik.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
23 Musikhistoria
Lars Hallgren
Symfoniorkesterns utveckling under 1800-talet
Tallgården, Hjalmar Petris väg 4
Max 16 deltagare
24 Konsthistoria
Thomas Hedrén
Konstmöten med filmer om konst
Folkuniversitetet, Lineborgsplan 11
Max 19 deltagare
25 Ta' plats!
Markus Emilsson
En workshopserie kring kropp, plats och
material genom konstnärliga metoder.
Växjö konsthall. Max 15 personer
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Tid

Avgift

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

22/2

300 kr

Ons kl. 09.30
Udda veckor

14/2

300 kr

Ons kl. 09.30
Udda veckor

14/2

300 kr

Tor kl. 09.30
Udda veckor

15/2

300 kr

Ons kl. 13.00
Udda veckor

14/3

300 kr

Tis kl. 13.00
Jämna veckor

20/2

300 kr

Tor kl. 13.30
Jämna veckor

22/2

300 kr

Ons kl. 09.30
Jämna veckor

21/2

300 kr

Tis kl. 09.30
Udda veckor

13/2

300 kr

Tis kl. 09.30
Jämna veckor

20/2

300 kr

Ons kl. 09.30
Udda veckor

14/2

350 kr

Ons kl. 13.00
Jämna veckor

21/2

300 kr

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

22/3

400 kr

STUDIECIRKLAR
Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetes lokaler, Lineborgsplan 11.
Övriga cirklar på plats som anges nedan för respektive cirkel.
Språk
30 Engelska
Bodil Persson
Brush up your English!
Max 16 deltagare
31 Engelska
Ann-Christin
Let´s talk, write and read!
Gunnarsson
Max 19 deltagare
32 Franska
Birgitta Wohlmer
Högstadienivå II
Max 16 deltagare
33 Franska
Birgitta Wohlmer
Gymnasienivå I.
Max 16 deltagare
34 Franska
Birgitta Wohlmer
Gymnasienivå III
Max 16 deltagare
35 Franska
Birgitta Wohlmer
Gymnasienivå II
Max 16 deltagare
36 Franska
Birgitta Wohlmer
Nybörjare + A1 Termin 3
Förtur för tidigare deltagare Max 16 deltagare
37 Italienska
Sofia Holm
Konversation
Max 16 deltagare
38 Italienska
Britt Albín
A2 + B1
Max 16 deltagare
39 Italienska
Britt Albín
A2 + B1
Max 16 deltagare
40 Italienska
Britt Albín
A1
Förtur för tidigare deltagare Max 16 deltagare
41 Spanska
Sonia Muhlethaler
Nybörjare + A1 Termin 2
Salsamendi
Förtur för tidigare deltagare Max 16 deltagare
42 Spanska
Sonia Muhlethaler
A2 + B1 Max 16 deltagare
Salsamendi
43 Spanska
Elisabeth Wahlberg
B1 Max 16 deltagare
44 Tyska
Doris Muranyi
Konversation
Max 16 deltagare

Tor kl. 13.00
Varje vecka

8/3

300 kr

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

8/2

300 kr

Tor kl. 13.00
Udda veckor

15/2

300 kr

Fre kl. 09.30
Udda veckor

16/2

300 kr

Tor kl. 09.30
Udda veckor

15/2

300 kr

Ons kl. 09.30
Udda veckor

14/2

300 kr

Ons kl. 12.00
Udda veckor

14/2

300 kr

Tor kl. 9.30
Jämna veckor

8/2

300 kr

Tis kl. 13.00
Jämna veckor

20/2

300 kr

Tis kl. 10.00
Udda veckor

27/2

300 kr

Tis kl. 13.00
Udda veckor

27/2

300 kr

Tis kl 09.30
Jämna veckor

20/2

300 kr

Fre kl. 09.30
Jämna veckor
Ons kl.09.30
Jämna veckor
Ons kl.13.00
Jämna veckor

23/2

300 kr

7/2

300 kr

7/2

300 kr

Nivåskala för språkkurser
Nivå Nybörjare - Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.
Nivå A1 - Jag kan förstå och anvvända mycket enkla ord och fraser.
Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket
enkelt sätt.
Nivå A2 - Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden.
Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.
Nivå B1 - Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända
vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.
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STUDIECIRKLAR
Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetes lokaler, Lineborgsplan 11.
Övriga cirklar på plats som anges nedan för respektive cirkel.
Natur/Teknik
50 Landskapsarkitektur
Vi besöker parker och trädgårdar.
Samling: Ulriksbergskyrkan 1:a gången.
Max 16 deltagare
51 Vardagens teknik
Kursen ger i samtalets form en förståelse för
den tekniska utvecklinge som dagligen
omger oss.
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 16 st.
54 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet,
Teleborg. Max 16 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
Tallgården, Hjalmar Petris väg 4
Max 15 deltagare

Mårten Segerberg

Ons kl. 13.00
Varje vecka

2/5

300 kr

Bo Skandevall

Mån kl. 13.00
Udda veckor

12/2

300 kr

Uno Pettersson
Göran Wendt

Tis kl. 13.00
Udda veckor

27/3

250 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Tis kl. 09.00
Udda veckor

13/2

300 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Ons kl. 09.00
Udda veckor

14/2

300 kr

Birgitta Sjöblom

Ons kl. 09.30
Udda veckor

14/2

300 kr

Vera Wendt

Fre kl. 09.30
Varje vecka

16/2

300 kr

Per Andrén

Ons kl. 09.30
Jämna veckor

21/2

300 kr

12

Följ med på vårresa till Linköping!
Vårens dagsutflykt går med buss till Linköping. Vi åker ”rakt upp” förbi Vetlanda och
Eksjö och tar paus efter ett par timmar söder om Tranås.
Första besöket blir på Flygvapenmuseet i
Malmslätt. Många av oss har minne av den
svenska DC-3:a som sköts ner av sovjetiskt
jaktflyg över Östersjön 1952. Efter 50 år i
havet, bärgades vraket och finns nu i
museets samlingar tillsammans med många
hemliga handlingar. Guidad visning i
grupper. Innan vi åker därifrån äter vi lunch.

Bussen tar oss genom den nya stadsdelen
Vallastaden till Friluftsmuseet Gamla
Linköping, där vi vandrar med guider genom
gamla stadskvarter, vars byggnader flyttats
dit från Linköpings stadskärna. Kvarteren
innehåller både handelsbodar, hantverkare
och bostäder.
Med bussen tar vi oss några kvarter till
Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum. I
dess salar och kammare ser vi under
guidning i grupper medeltida textilier, unika
silverföremål och inte minst biskop Hans
Brask och Gustav Vasa i Vasarummet. Tid för
eftermiddagskaffe innan vi avslutar dagen i
Linköping med att besöka den vackra
Domkyrkan alldeles intill. Den är en av
Nordens största katedraler, och efter
Uppsala Domkyrka Sveriges näst största.

Vi går runt i Domkyrkan och informerar oss
på egen hand eller bara sitter och njuter.

Nu är klockan ca 17.30 och det är dags för hemfärd. Vi åker över Kisa och Vimmerby för att
vara i Växjö ca 21.00. Lite förfriskning i bussen.
Datum:
Avresa:
Pris:

Onsdagen den 16/5 2018
Kl. 07.00 från Ulriksbergskyrkans parkering
780 kr, inkluderande resa, lunch, entréer, guidning, förmiddagskaffe,
eftermiddagskaffe och förfriskning
Reseledare: Håkan Klasander och Paul Lövgren
Övrigt:
Vid anmälan v.g. ange eventuell kostintolerans
Bokning:
Bokning görs på hemsidan eller om dator saknas genom att ringa något
av våra ombud. Betalning sker när du fått en faktura från SUV.

Välkomna!
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MUSIKRESA TILL HAMBURG
En av de stora händelserna i det internationella klassiska musiklivet var byggandet och
invigningen av det nya konserthuset i Hamburg: Elbephilharmonie. Invigningen i januari
2017 var spektakulär och kunde beskådas i TV också här i Sverige. Attraktionskraften går
inte att beskriva. Det är nästan omöjligt att få biljetter – också om man försöker beställa
från utlandet. Så det var en stor överraskning när vi lyckades få biljetter, efter att ha
försökt sedan mars 2017! Därför reser vi nu till Hamburg för att gå på konsert. Dessutom
ska vi gå på opera och uppleva Verdis Otello på Staatsoper.
Fredag den 8 juni 2018
07.00
Avresa från Växjö
Buss: Växjö – Rödby (c:a 40 mil)
C:a 13.00 Färja: Rödby – Puttgarden
40 minuter
Här finns tillfällen till individuell
lunch i något av de tre
näringsställena ombord.
C:a 15.00 Ankomst till hotell Alster Hof
16.30
Bussen tar oss till Jacobi-kyrkan.
18.30
Gemensam middag på Hofbräu.
Arp Schnitger-orgeln i S:t Jacobi
Demonstration av en av Europas mest kända
barockorglar.
Jacobi-kyrkan är fylld av skatter. Märkligast är utan
tvekan den fantastiska orgeln byggd av Arp Schnitger
1693. Med sina 60 stämmor och runt 4 000 pipor är det
en av de största barockorglarna i norra Europa. Mellan
1989 och 1993 blev orgeln totalrestaurerad efter det
att man räddat pipmaterialet i en källare på andra
sidan torget under världskriget. Med denna historia har
självfallet barockorgeln i S:t Jacobi blivit ”pilgrimsmålet” för mången organist och orgelbyggare från hela
världen.

Lördag den 9 juni 2018
Frukost på hotellet och sedan egna aktiviteter i Hamburg under dagen
17.50
Promenad till Operan från hotellet för dem som vill vara med på
”Einfürung”.
18.00
Operahuset öppnar.
18.20
”Einfürung” (på tyska) i operahuset, vån IV, restaurang för 100 personer
19.00
Verdi: Otello, dramatisk opera i 4 akter efter Shakespeare med Arrigo
Boitos libretto. Paus 25 min efter 2:a akten. Tid: 3 timmar
Solister ur Staatsoperans ensemble
Philharmonisches Staatsorchester, Hamburg och Hamburgoperans kör
Dirigent: Paolo Carignani
Premiär av denna uppsättning: januari 2017
Kvällen fri efter föreställningen.
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MUSIKRESA TILL HAMBURG

Söndag den 10 juni 2018
09.00

11.00

14.00
C:a 18.00
C:a 21.00

Frukost + utcheckning + allt bagage till bussen inför hemresan
Buss till hamnen och Elbephilharmonie
Möjlighet att besöka Plaza på våning 8, 37 m upp med panoramautsikt
över Hamburg
1. J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131)
2. Beethoven: Symfoni IX
Dirigent: Enoch zu Guttenbert
Philharmonisches Staatsorchester, Hamburg
Chord er Klang Veraltung och solister
Återresa till Växjö via Puttgarden – Rödeby
Individuell lunch på färjan
Matig macka i Gårdstånga
Ankomst till Växjö

Allt detta ingår i priset 5.800 kr
Buss inkl. färjor, bro- och vägavgifter i
Danmark och Tyskland
2 övernattningar i dubbelrum inkl.
frukost
Gemensam middag första kvällen i
närbelägna restaurangen Hofbräu

Guidad tur runt orgeln i Jacobi-kyrkan
Biljetter till föreställningar i Staatsoper och
Elbephilharmonie
”Einfürung” till operan före föreställningen
”Einfürung” till konserten före
föreställningen
Matig macka i Gårdstånga

Övrigt
Enkelrumstillägg 700 kr/person
Tillägg avbeställningsskydd 100 kr/person
Resan bokas hos Ramkvillabuss tel. 0470-605 00 med säljstart den 2 februari
kl. 09.00. Max 40 personer.
Påstigningsplats bussgaraget Rådjursvägen 6 A eller bussterminalen vid Resecentrum.
Anmälningsavgift 2.200 kr. Slutbetalning senast 30 dagar innan avresa.
Resevillkor och Bra att veta finns på Ramkvillabuss hemsida www.ramkvillabuss.se
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Teaterföreställningar

Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf
Kejsarn av Portugallien handlar om den fattige torparen Jan i Skrolycka
som hyser en sällan skådad faderskärlek till dottern Klara Fina Gulleborg,
döpt efter självaste solen.
När dottern lämnar familjen för den stora staden drivs Jan in i en
fantasivärld. Där är dottern kejsarinna av Portugallien, ett underbart
paradis där inga sociala orättvisor finns. Plötsligt slutar han anpassa sig
till ortens sociala hierarkier och börjar istället att ta sin plats.

Dramatisering:
Regi:
Scenbild:
Medverkande:
Tid och Plats:
Produktion:
Biljettpris:

Längd:

Lucas Svensson
Carl Johan Karlsson
Johanna Mårtensson
7 skådespelare
Växjö Teater onsdagen 14 mars kl. 19.00
Riksteatern
160 kronor. Biljetterna säljs vid månadsmötet i februari
därefter på SUV:s expedition torsdagar kl. 09.30 – 11.30.
30 biljetter
2 timmar och 20 minuter inklusive 20 minuters paus

Föregångerskan av Lisa Lind ― Teater i Regionteaterns kafé
Hundraårsjubileet för den kvinnliga rösträtten närmar sig, men kampen för rösträtt och
mänskliga rättigheter fortsätter.
En av dem som såg till att vi fick rösträtt i Sverige var Gulli Petrini. Som fysiker och frisinnad kommunalpolitiker
verkade hon i Växjö som lärare samt ordförande i Landsföreningen Kvinnas Rösträtt i Växjö 1903-1914 och åren
därefter i Stockholm. Men alla såg inte på henne med blida ögon. När hon undervisade om evolutionen fick hon
sparken från sin tjänst som lärare. Det stoppade inte Gulli, hon gick sin egen väg. Spetsigt, eldigt och vitsigt reste
hon runt i landet och talade för den kvinnliga rösträtten.
Här möter du Gulli Petrini i Caherine Westlings övertygande gestalt och med regi av Karin Enberg går
det inte att ta miste på hur aktuella dessa frågor är än idag.
Musik av Laleh, Annika Norlin/Säkert, Anna Järvinen, Salt n Pepa med flera. I den kreative
processen har inspiration och fakta bl a hämtats från Christina Florins forskning om Gulli Petrini och den
svenska rösträttsrörelsen, från ”Kvinnor får rösträtt” av Sara Teleman samt från Gulli Petrinis arkiv på de
Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg.

Pris inkl.
kaffe:
Plats och
tid:

120 kronor. Biljetterna säljs vid månadsmötet den 13 februari och
därefter på SUV:s expedition den 15/2 och 22/2 kl. 09.30 – 11.30.
Regionteatern. Onsdagen den 28 februari. Kaffe serveras från 13.30 och
föreställningen börjar kl. 14.00. Hela föreställningen inköpt av SUV.
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Studiebesök med SUV
Kulturarvscentrum Småland
Nu är 35.000 glaspjäser på plats ute på
Kulturarvscentrum!
Torsdagen den 15 februari kl. 10.00
(aktivitet 301) och tisdagen den 27
februari kl. 10.00 (aktivitet 302).
Vi samlas vid entrén. Max 28 personer vid
varje besök.
Adress: Sandvägen 15 (Pinnmon,
Norremark). Buss 5 och 8 mot Sandsbro.
Välkomna!

Foto: Urban Nilsson

Vi upprepar besöket på Sveriges Radio, länets största radiokanal.
Onsdagen den 14 mars kl. 10.00 (aktivitet 303) och onsdagen den 28 mars kl. 10.00
Aktivitet 304).
Vi samlas i entrén på Västergatan 1. Max 25 personer vid varje besök.
Välkomna!

Smaland Airport
Vi får information om flygplatsen och besök i dess
räddningstjänst. Dessutom får vi följa med upp i
flygledartornet!
Onsdagen den 11 april kl. 10.00 (aktivitet 305) och
onsdagen den 25 april kl. 10.00 (aktivitet 306).
Vi samlas i avgångshallen. Max 30 personer vid varje besök.
Välkomna!
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 19. 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. Obs! Medlemsavgiften gäller för kalenderår.
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 6 december 2017. 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 2017. Sista
anmälningsdag är den 15 januari 2018. I mån av plats kan anmälningar accepteras efter
sista anmälningsdag. 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. Ditt OCRnummer 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
070-376 17 21
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 13 februari 2018 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 2018 samt fastställande av
medlemsavgiften för 2019
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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SUV:s styrelse

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

Här kan du som stöd för minnet notera de SUV-aktiviteter som du har
anmält dig till våren 2018.
Aktivitet nr

Aktivitetens namn

Datum för kursstart Datum för betald
avgift
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