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Ordförande har ordet
Senioruniversitetet, SUV är en politiskt, fackligt och religiöst oberoende
förening, för seniorer - av seniorer, bildad 1991 i samverkan med
Folkuniversitetet i Växjö.
SUV ingår i ett landsomfattande nätverk med ett 30-tal pensionärs-/
senioruniversitet. Verksamheten består av månadsmöten, föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök, resor samt konsert- och teaterbesök.
Aktiviteterna äger som regel rum dagtid och omfattar många skilda
ämnesområden. Vi anlitar gärna egna medlemmar som cirkelledare och
föredragshållare.

Återigen har styrelsen för Senioruniversitetet
glädjen att kunna presentera ett fullspäckat program
för er – alla våra medlemmar.

Om man har missat en föreläsning hittar man dessutom ofta ett referat från denna på hemsidan.
  

Det ni nu har i er hand är programmet för hösten
2018. Den 30 maj öppnar vi hemsidan för anmälningar och den 27 augusti är sista anmälningsdag.
Programmet innehåller som vanligt föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök och olika kulturupplevelser. Många föreläsningsserier och studiecirklar
återkommer, men ni hittar också en hel del nyheter.
Några studiecirklar presenterar vi litet fylligare på ett
särskilt uppslag. Som vanligt är det tänkt att det ska
     



Jag vill påminna er om att ni från och med inneva      " 
biljetter vid våra föreläsningar med Swish.
Numret är 123 612 3327.
Avslutningsvis vill jag och övriga i styrelsen tillönska
er alla En riktigt skön sommar!

Välkomna tillbaka i höst!
Har ni idéer och tips om föreläsare och programpunkter till kommande program så hör gärna av er!

Britt Segerberg

Observera att det kommer ett viktigt följebrev
med detta program! Det handlar om den nya Dataskyddslagen som är till för att skydda era personuppgifter. Den 25 maj i år inför EU en förordning
som benämns – General data protection regulation
(GDPR). Den ska gälla i alla EU:s medlemsländer.
För Senioruniversitetet innebär förordningen att alla
våra medlemmar måste ge sitt samtycke till att vi får
behandla era personuppgifter. Uppgifterna behöver
vi för att kunna hantera medlemskap och anmälningar till våra aktiviteter. För er som har tillgång
till Internet handlar det om ett enkelt ”klick” på vår
hemsida. Övriga medlemmar ber vi skicka in svars    
När det gäller vår hemsida www.suvxo.se vill jag
på nytt tipsa er om att regelbundet gå in och läsa
under rubriken Aktualiteter. Där noterar vi fortlöpande nyheter, eventuella programändringar m.m.

Intresserad av styrelsearbete?
Du som är intresserad av att delta i SUV:s styrelsearbete – nu eller längre fram – hör av dig!
Vi kan utlova ett stimulerande och omväxlande
uppdrag och mycket uppskattning från
våra medlemmar.
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Månadsmöten

Val 2018

11/9

Smålands militärhistoriska centrum, Delary
Syftet med museet är att bevara minnet och spegla de militära förbanden som
 ""   
Mats Nässert, initiativtagare och museichef, Växjö
Mötesvärd: Björn W Stålne

9/10

Ingmar Bergman och den lekfulla skriften
    #   "$ % &    
 
  
Mötesvärd: Eva Jordevik

13/11

Valet 2018 i väljarforskningens belysning
Analyser och kommentarer kring riksdagsvalet 2018.
 "#$%    #$  
också leder Surveyinstitutet.
Mötesvärd: Bo Skandevall

11/12

Evert Taube - på Vinga och i världen
Taubetolkaren och f d polisen Jan Berkeskär sjunger och berättar om en av våra
färgstarkaste artister under 1900-talet.
Jan Berkeskär, berättare och sångare, Oskarshamn
Mötesvärd: Håkan Klasander

& ' # #(# )##
Månadsmötet avslutas med traditionsenligt luciatåg.
Ledare: Yvonne Steen Olander, Växjö Domkyrka
Mötesvärd: Björn W Stålne

Till månadsmötena behövs ingen föranmälan.
Lokal
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Ulriksbergskyrkan

Tisdagar
Medlemsmöte

kl 13.30-15.15
kl 15.15-15.30

Musik

1/10

Mozarts resor till Italien
1769 begav sig far och son Mozart på en längre resa till Italien där de besökte
'  #&  # #*  "+;  < 
Paula Gårsjö, frilansmusiker, programledare P2, Växjö

15/10

Amerikansk musikal
Hans-Erik Holgersson ger oss en översikt över den amerikanska musikalen från
George Gershwin till Richard Rogers och förstås Leonard Bernstein och hans
musik i On the Town.
" *+#"   # 

29/10

Svenska tonsättarinnor som musikhistorien glömde
Christina Tobeck berättar om hur synen på den komponerande kvinnan förändrats från 1800-talet fram till våra dagar.
'  /5# 66# 

12/11

Några av jazzens främsta sångerskor
Storbandssolisterna som blev de stora kvinnliga huvudnamnen i amerikansk jazz
på 30- och 40-talen.
'79 66# 

26/11

Anekdoter från den klassiska musiken
Kristofer Wåhlander tar oss med på en resa genom musikhistoriens roligaste,
dråpligaste och mest omtumlande händelser.
Kristofer Wåhlander, dirigent, Barsebäck

Lokal
Avgift
Kurs nr

Ulriksbergskyrkan
200 kr
101

Måndagar
Kursvärd

kl 13.30-15.30
Björn W Stålne
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Historia

24/9

Gustav Vasa - en furste bland furstar
Uppkomlingen som kämpade för att bli accepterad som en europeisk renässansfurste - och lyckades.
<   66  #= # 

8/10

=)#(
=     #"  <    "=   
<> ?
Vladislav Savic, tidigare Sveriges Radios korrespondent i Sovjet och
Östeuropa, Stockholm

22/10

Sprickor i järnridån
Om svensk underrättelsetjänst under det kalla kriget, som var en period av skarpa
motsättningar utan konventionellt krig, främst mellan Sovjetunionen och USA.
Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, Lunds universitet

5/11

Roms uppgång och fall

19/11

Baltikum - mellan dröm och verklighet

Vid Kristi födelse krävde den romerske kejsaren att ”hela världen” skulle betala
skatt till Rom. Hur kunde en liten herdeby vid Tiberns strand bli centrum i ett
=  ?
> % 6 6    
 # #$

Vad har hänt med framtidsdrömmarna efter den sjungande revolutionen och
     ?
" $$#    # 5 / # 

Lokal
Avgift
Kurs nr

6

Ulriksbergskyrkan
200 kr
102

Måndagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
Britt Albin
´
Paul Löfgren

Litteratur

20/9

Den tändande gnistan
Att skriva en roman är att skapa ett litet universum. Med utgångspunkt i Polarsommar,
Kvicksand, Till sista andetaget och Vera berättar författaren om hur romanerna
föds och hur hon följer dem i hamn.
Anne Swärd, romanförfattare, Fyledalen, Österlen

4/10

Kvinna, mor, författare
Hör författaren Ester Roxberg berätta om sitt skrivande, tiden efter boken om
hennes pappa, varför hon skrev Barnvagnsblues och vad det innebär för henne att
vara kvinnlig författare idag.
Ester Roxberg, författare, Malmö

18/10

Från katastrof i livet och skrivandet i ljuset
Personlig livskris som avspeglade sig i litterärt misslyckande. Efter vila och medicinering hittade författaren ett projekt som ”fyllde” honom och som nu rotts i hamn.
Magnus Utvik, författare, leder podcasten ”Utvik & Böcker”, Stockholm

1/11

Intrigo och De vänsterhäntas förening
Vi får höra Håkan Nesser berätta om Intrigo, fem spännande berättelser varav tre
     ;Q  Z+     
tala om sin nya bok De vänsterhäntas förening, som kommer ut i augusti.
Håkan Nesser, författare, Gotland

15/11

Kalevala - Finlands nationalepos
Kåseri/recitation kring Gamle, vise Väinämöinens galdrar på Kalevalas karga moar.
Gunnar Carlberg, lärare, mångårig ordförande i PUV, Växjö

Lokal
Avgift
Kurs nr

Ulriksbergskyrkan
200 kr
103

Torsdagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
Eva Jordevik
Maj-Lis Ulfsparre
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Vi minns vårt 70-tal

27/9

Det radikala 70-talet

OBS! Kl 09.30

Mao Tse Tung dog men hans kulturrevolution spreds till Europa. I USA avsatte
man en president, i Sverige tog borgarna makten och ABBA vann Eurovisions[OBSERVERA! Denna föreläsning hålls kl 09.30. Lokal upptagen på em.
> % 6 6    
 # #$

11/10

Hur bodde vi på 70-talet?
På 70-talet hade landets bostadsbrist äntligen eliminerats och aldrig tidigare
hade så många svenskar haft så hög boendestandard. Hur gick det till och vilka
var de bakomliggande orsakerna.
Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie, verksam som konsult inom kulturmiljövården, Stockholm

25/10

Kom in på en öl och en smörgås
Mat och måltid på 1970-talet.
"&#7  66

8/11

Klädkod - personlig
Allt var tillåtet. Från silverfärgad discooverall till minikjolar och plyschpyjamas.
  >      = ?
Föreläsaren bjuder på en nostalgitripp genom att berätta och visa bilder.
Kläder visas upp i pausen, att kännas och titta på.
Karin Olsson Lindström, museipedagog, Textilmuseet i Borås

22/11

70-talets musik
En musikalisk resa som omfattar rock, punk, disco, new wave och progg.
Gunnar Svensson, musikentusiast, Växjö
Lokal
Avgift
Kurs nr

8

Ulriksbergskyrkan
200 kr
104

Torsdagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
Eva Jordevik
Britt Segerberg

Natur/miljö/teknik/hälsa

18/9

Landskapsbilder från när och fjärran
Vi möter hisnande vyer från resor i ökenlandskap i sydvästra USA, men också
stämning och dramatik i näraliggande landskap.
Peter Nilsson, naturfotograf, Malmö

2/10

Hur mycket antibiotika tål vi? Vad gör vi om vi blir resistenta?
Allt oftare möter sjukvården patienter med bakterier som ingen antibiotika biter på.
Z "    "   ?     ?
Gunnar Kahlmeter, adjungerad professor, Växjö

16/10

Automobiler på G
Fakta och kuriosa om de första bilarna som rullat i Växjö från 1900 till 1930.
Thomas Lissing, författare och journalist, Växjö

30/10

De svenska världsarven, vilka är de och varför?
"   = ;=  \ "
Blekinge. Nu får vi lära känna dem alla.

Kerstin Lundman, seniorrådgivare och samordnare för Unescos
Världsminnesprogram, Svenska Unescorådet, Stockholm

20/11

Hur räddar vi träden vid allt grävande i staden?
Byggandet av Citytunneln i Malmö, Norra länken i Stockholm och Västlänken i
Göteborg har hotat tusentals träd. Så även vid storbyggen i Växjö. Många har
räddats tack vare dramatiska ingrepp och experthjälp.

Örjan Ståhl, trädgårdstekniker, Växjö

Lokal
Avgift
Kurs nr

Ulriksbergskyrkan
200 kr
105

Tisdagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
Håkan Klasander
Bo Skandevall
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Urval av studiecirklar

Kyrkor i närheten

Vardagens teknik

Kyrkorna representerar en stor del av de byggnader vi har kvar sedan medeltiden.
Man kan i dem se utvecklingen fram till 1800  ^_$  ^` "= = 
och intressanta föremål att se på.

Överallt omges vi av teknik, som hjälper till att
upptäcka världen omkring oss och som ska
underlätta allt mer i vår tillvaro. Vi möter den
överallt; i våra köksspisar, tvättmaskiner, TV m.m.
I våra datorer, mobiler och läsplattor hanterar vi
appar som lämnar elektroniska spår, avtryck i
den digitala världen. Vi tar reda på mer hur det
"  =    ?
Robotisering, miljö och energi kan vara områden
  =  =

Cirkelledare: Anita Liepe
Cirkel nr: 10

Konsthistoria
Konstmöten med
  # 

Vi kompletterar vår utblick med minst ett spännande studiebesök och de senaste tekniska
nyheterna.

Teman; Landskapet i
nordiskt ljus, Kvinnorna
vid nya konstens källa,
konstnärsporträtt av
Sigrid Hjertén,
Carl Fredrik Hill,
Helena Schierfbeck, Axel R Pettersson/Döder"  <

Cirkelledare: Bo Skandevall
Cirkel nr: 51

'# [/   "
Cirkel nr: 24

Italiensk konversation
Hör du till dem som älskar Italien och det italienska
  ?
Med kunskaper i språket får man ut så mycket
mer av sin resa.

10

SUV erbjuder dig, som tidigare haft kontakt med det
italienska språket, en konversationskurs.
Vi läser boktexter och tidningsartiklar.
'# ["
Cirkel nr: 37

Urval av studiecirklar

Skrivarcirkel
Många av oss har säkert tänkt att skriva
ner sin levnadshistoria någon gång.
Kanske t o m blivit uppmanade därtill av
barn och barnbarn. Att skriva till eftervärlden, att dokumentera skeenden och
händelser innan de faller i glömskans
hav, har ibland svårt att bli av. I en
skrivarcirkel kan man få hjälp på traven
med t. ex. innehåll och upplägg, tips på
idéer om brevet till framtiden. Du kan
självklart också skriva helt fria berättelser, där fantasin får skena iväg med fria
tyglar under penna eller tangenter.

Att utforma landskap och upprätthålla deras värden har
både ekologiska, sociala och estetiska aspekter.
Landskapsarkitektur är därför, i likhet med andra miljögestaltande discipliner, beroende av kunskaper av vitt
skilda slag. Upplev vår stad med andra ögon tillsammans med Växjös f d stadsträdsgårdsmästare.

Cirkelledare: Åke Svensson
Cirkel nr: 3

Cirkelledare: Mårten Segerberg
Cirkel nr 50

Landskapsarkitektur

Vardag och
fest i
judisk
tradition

60-talets popmusik
Vi lyssnar och pratar om amerikanska tonårsidoler
som Bobby Darin, Bobby Rydell, Bobby Vee och
deras engelska motsvarigheter som British Invasion,
Beatles, Rolling Stones, Kinks, Animals och många
<       qZ
Stars, Tages, Shanes.
Inte omöjligt att vi kan hitta exempel på utövare
även från Växjö.

Cirkelledare: Gunnar Svensson
Cirkel nr: 23

Judendomen
har en av
de äldsta
religiösa
traditionerna
  "
som utövas än
i dag.
Många av dess
texter och traditioner är centrala även för
andra abrahamitiska religioner.
Vi får lära oss mer om Pesach (judiska
påsken), Jom Kippur (försoningsdagen),
Sukkot (minne av israeliternas ökenvandring
ur Egypten) m.m.
'# ["
Cirkel nr: 11
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Studiecirklar
\  #\    \  \  5( #\# 
Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetets
lokaler, Lineborgsplan 11.

{ = |}{~ 
termin.

Övriga cirklar på plats, som anges på detta
uppslag för respektive cirkel.

I regel varannan vecka.

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
Skrivarcirkel
Åke Svensson
Brev till framtiden
Pensionärernas Hus. Max 10 deltagare
4
Det utvecklande samtalet
Ingrid Seltén Lettervall
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
Anita Liepe
Besök i kyrkor på ort och ställe.
Samling vid Ulriksbergskyrkan första gången.
11 Vardag och fest i judisk tradition
Lena Holmén
Folkuniversitetet, Lineborgsplan 11. Max 16 deltagare
12 1900-talets historia
Paul Lövgren
Obs! första träffen 25/9 därefter jämna veckor
IOGT-NTO, Vattentorget. Max 16 deltagare
13 Växjö idrott genom tiderna
Minnen kring arenor, profiler och evenemang.
Pensionärernas Hus. Max 30 deltagare
Musik/Konst
20 Jazzens historia
Sex amerikanska jazzmusiker från den äldsta
generationen kommer att presenteras.
Pensionärernas Hus
21 Bluesens historia
En rundresa till rötterna för dagens musik.
Pensionärernas Hus
22 Klassiska pärlor
Vi lyssnar och diskuterar klassisk musik.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
23 60-talets popmusik
Vi lyssnar/pratar om engelska, amerikanska
och svenska tonårsidoler.
Tallgården, Hjalmar Petris väg 4

12

Tid



Start Avgift

Tor kl. 09.30 20/9
Jämna veckor

300 kr

Ons kl. 09.30 26/9
Udda veckor

300 kr

Må kl. 10.00 17/9
Jämna veckor

300 kr

Ons kl 09.30
Udda veckor

12/9

300 kr

Ons kl. 13.00 12/9
Udda veckor

300 kr

Tis kl. 13.00 18/9
Jämna veckor
Tis kl. 13.00 25/9
Jämna veckor

300 kr

Jan-Åke Dellberg

Tor kl. 13.30 20/9
Jämna veckor

300 kr

Curt Gustafsson

Ons kl. 09.30 19/9
Jämna veckor

300 kr

Mats Sturesson

Tis kl. 09.30
Udda veckor

11/9

300 kr

Roland Isaksson

Tis kl. 09.30 18/9
Jämna veckor

300 kr

Gunnar Svensson

Tor kl. 13.00 20/9
Jämna veckor

300 kr

300 kr

Studiecirklar
Musik/konst

Natur/teknik

Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetets
lokaler, Lineborgsplan 11.
Övriga cirklar på plats, som anges på detta
uppslag för respektive cirkel.
Kurs Ämne
Musik/Konst
24 Konsthistoria - repris från föregående termin
Konstmöten med filmer om konst
Folkuniversitetet, Lineborgsplan 11
Max 19 deltagare
25 Ta' plats!
En workshopserie kring kropp, plats och
material genom konstnärliga metoder.
Växjö konsthall. Max 15 personer
Natur/Teknik
50 Landskapsarkitektur
Vi besöker parker och trädgårdar.
Samling: Ulriksbergskyrkan första gången.
Max 16 deltagare
51 Vardagens teknik
Kursen ger i samtalets form en förståelse
för den tekniska utvecklingen som
dagligen omger oss.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare
52 Runt i naturen - OBS! 5 ggr
Vandringar i ”ur och skur”.
Samling första 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
62 Arkeologi
Arkeologiska nedslag i Småland med omnejd
Tallgården, Hjalmar Petris v 4. Max 15 deltagare.
Två exkursioner med 2-3 km vandring ingår.



Övriga kurser
{ = |}{~ 
termin.



I regel varannan vecka.

Ledare

Tid

Start Avgift

Thomas Hedrén

Ons kl. 13.00 19/9
Jämna veckor

300 kr

Markus Emilsson

Tor kl. 09.30

30/8

400 kr

Mårten Segerberg

Ons kl. 13.00 15/8
Varje vecka

300 kr

Bo Skandevall

Mån kl. 13.00 24/9
Udda veckor

300 kr

Christer Lindkvist
Göran Wendt

Tis kl. 13.00
Udda veckor

28/8

250 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Tis kl. 07.30

21/8

300 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Tis kl. 07.30

28/8

300 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Ons kl. 07.30 22/8

300 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Ons kl. 07.30 29/8

300 kr

Per Andrén

Ons kl. 09.30 5/9
Jämna veckor

300 kr

13

Studiecirklar
Språk



Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetets
lokaler, Lineborgsplan 11.

I regel varannan vecka.

{ = |}{~   

cirkel förutom nr 31, Engelska, 19 deltagare.

Kurs
Ämne
Språk
30 Engelska
Brush up your English!
31 Engelska
Let´s talk, write and read!
32 Franska
Högstadienivå II
33 Franska
Gymnasienivå I.
34 Franska
Gymnasienivå III
35 Franska
Gymnasienivå II
36 Franska
Nybörjare + A1
37 Italienska
Konversation
38 Italienska
A2 + B1
39 Italienska
A2 + B1
40 Italienska
A1
41 Spanska
Nybörjare + A1 Termin 3
Förtur för tidigare deltagare
42 Spanska
A2 + B1
43 Spanska
B1
44 Tyska
Konversation

Observera! Max 16 deltagare i varje språk-

Ledare

Tid

Bodil Persson

Tor kl. 13.00
Jämna veckor
Tor kl. 09.30
Jämna veckor
Tor kl. 13.00
Udda veckor
Fre kl. 09.30
Jämna veckor
Tor kl. 09.30
Udda veckor
Ons kl. 09.30
Udda veckor
Ons kl. 12.00
Udda veckor
Tor kl. 9.30
Jämna veckor
Tis kl. 13.00
Jämna veckor
Tis kl. 10.00
Udda veckor
Tis kl. 13.00
Udda veckor
Tis kl 09.30
Jämna veckor

Ann-Christin
Gunnarsson
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Sofia Holm
Britt Albín
Britt Albín
Britt Albín
Sonia Muhlethaler
Salsamendi
Sonia Muhlethaler
Salsamendi
Elisabeth Wahlberg
Doris Muranyi

Start Avgift
20/9

300 kr

20/9

300 kr

13/9

300 kr

7/9

300 kr

13/9

300 kr

12/9

300 kr

12/9

300 kr

20/9

300 kr

4/9

300 kr

11/9

300 kr

11/9

300 kr

18/9

300 kr

Fre kl. 09.30 21/9
Jämna veckor
Ons kl.09.30 19/9
Jämna veckor
Ons kl.13.00 19/9
Jämna veckor

300 kr
300 kr
300 kr

Nivåskala för språkkurser
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Nivå Nybörjare

Jag har inga eller mycker ringa förkunskaper.

Nivå A1

Jag kan förstå och använda 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.

Studiebesök

Växjö Småland Airport

CLVs akutklinik

Maxi stormarknad

+  =  <> 
     
förra gången.

Även hit återvänder vi efter   

gången. Vi får nyttig information
om vad som händer när man
kommer till akutkliniken.

Vi har väl alla varit på en stormarknad och handlat. Idag ska
vi få veta hur näthandeln fungerar.

Tid

Tid

Tid

Onsdagen den 12/9 kl 11.00
Aktivitet 301

Onsdagen den 10/10 kl 10.00
Aktivitet 303

Tisdagen den 6/11 kl 14.00
Aktivitet 305

eller

eller

eller

Onsdagen den 26/9 kl 11.00
Aktivitet 302

Onsdagen den 24/10 kl 10.00
Aktivitet 304

Onsdagen den 14/11 kl 14.00
Aktivitet 306

Samling

Samling

Samling

Avgångshallen

CLVs huvudentré

I förbutiken

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Besöket tar ca 1 1/2 tim.
Max 30 personer vid varje
besök.

Besöket tar ca 1 1/2 tim.
Max 30 personer vid varje
besök.

Besöket tar ca 1 tim.
Max 30 personer vid varje
besök.

      <> 
och får besöka dess räddningstjänst. Vi får också följa med
<>
 

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 medlems- eller personnummer. Se sidan 20.

Observera! Ingen återbetalning vid återbud.
Var dock vänlig och avanmäl till undertecknad om
du får förhinder, så att någon annan kan få din plats.

Varje studiebesök kostar 50 kronor. Betalning sker
när du fått en faktura från SUV.

Välkomna!
Studievärd Eva Gustafsson
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Musikresa

+%%     &vänder vi till Jönköping och Spira för
ytterligare en musikal - On the Town.

Denna gång är det Skandinavienpremiär för
”On the Town”. Staden i fråga är New York.
Även om musikalen spelas för första gången i Sverige
"  #"=  "=
Mest känd är förstås New York, New York.
Handlingen är förlagd till precis efter kriget, då tre
matroser besöker den amerikanska storstaden för
första gången. Självfallet blir det massor av förvecklingar; kärlek, kalabalik och mängder med dans på
högsta nivå.
&    *  "
Karl Dyall tillsammans med en stor dansensemble.
" < " =#
mest namnkunniga är Leonard Bernstein.
Orkestern är Jönköpings sinfonietta.
Som förberedelse för våra upplevelser berättar
Hans-Erik Holgersson i musikföreläsningen den
15/10 om amerikansk musikal och särskilt On the
Town.

Praktikaliteter
Avresa:

Söndagen den 21 oktober, kl 10.50

Från:

Norrtullskolans parkering (avgiftsfri
parkering söndagar). Stadsbussarna
stannar vid Stortorget, två kvarter från
Norrtull.

Max antal:

90 personer

Hemkomst: Kl 20.00 (föresällningen pågår 3 tim)
Kostnad:

990 kr per person

Anmälan:

Anmälan görs på hemsidan eller om
dator saknas genom att ringa något
av våra ombud.

Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Avbokning: Efter den 3 september sker ingen
återbetalning av teaterbiljettkostnaden,
som är 570 kronor.
I priset ingår teaterbiljett (samtliga på parkett), brunch
  #  
Hjalmarssons buss.
Aktivitet:

201

Reseledare:
Eva Jordevik
Björn W Stålne
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Konstresa till Louisiana

a
n
a
i
s
i
u
Lo

Följ med på konstresa till
Louisiana!
Den 12 september åker vi till konstmuseet Louisiana.
Höstens stora begivenhet är en utställning kallad
Vägen till månen. Det är en påkostad utställning,
    > =   
givetvis den permanenta delen.

Praktikaliteter
Avresa:

Onsdagen den 12/9

Från:

Ulriksbergskyrkan kl 08.00

Max antal:

48 personer

Hemkomst:

Senast kl 19.00

Kostnad:

250 kr

Vår guide:

Britt Mossberg

Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Anmälan:

Görs på hemsidan eller om dator
saknas genom att ringa något av
våra ombud.

Avbokning: Efter den 29 augusti sker ingen
återbetalning av resekostnaden, som är
250 kronor.
Inträde och lunch betalas av deltagarna själva.
 Z  & 
Aktivitet nr: 202

Reseledare
Paul Löfgren
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Teaterföreställningar

Såsom i en spegel

Såsom i en spegel

Foto: AB Svensk Filmindustri

_& &

    5  % # 

#$

Ingmar Bergman 100 år
Detta vill Senioruniversitetet i Växjö uppmärksamma
genom att erbjuda våra medlemmar biljetter till
Regionteaterns uppsättning av Såsom i en spegel.

SUV har bokat

Kort om föreställningen

- 20 biljetter till föreställningen den 29 november
kl 13.00

Såsom i en spegel är ett högintensivt kammarspel
om längtan efter att bli sedd och oförmågan att se
andra.
Föreställningen kommer att bli både drabbande och
involverande och framför allt är det nerv i historien
från början till slut. Det går inte att undvika att bli
berörd.

- 20 biljetter till föreställningen den 28 november
kl 19.00

Plats: Regionteatern, Växjö
Genom SUV:s samarbete med Regionteatern, kan
vi erbjuda biljetter till starkt reducerat pris, 110 kr.
Biljetterna börjar säljas den 13 november på månadsmötet och därefter på ordinarie expeditionstider.

Vår traditionella julkonsert!
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Teaterföreställningar

Lögnen
En komedi om sanningen
Paul och Alice har bjudit in sina vänner
Michel och Laurence på middag.
Strax innan gästerna ska anlända
berättar Alice för Paul att hon av en slump
sett Michel kyssa en annan kvinna på
stan. Hon står nu inför ett dilemma.
Ska hon berätta för sin vän Laurence
"  ?Z   
övertyga henne om att inte avslöja något.
Den hyllade franske romanförfattaren och
dramatikern Florian Zeller (född 1979) har
översatts till många språk och hans pjäser
sprids över världen. Han räknas enligt
The Guardian till ”Den mest spännande
nya dramatikern i vår tid”.
SUV har bokat
- 20 biljetter till föreställningen den
11 oktober kl 19.00.
Plats: Växjö Teater
Genom SUV:s samarbete med Växjö
Teaterförening kan vi erbjuda biljetter till
starkt reducerat pris, 160 kr.
Biljetterna börjar säljas den 11 september
på månadsmötet och därefter på ordinarie
expeditionstider.

Foto: Klara G

Även i år bjuder vi på denna bonuskonsert för alla
SUV:s medlemmar.
Glöm inte att ta med ditt medlemsbevis, så att du
kan visa upp det vid entrén för att komma in.

Medverkande

Tid:

17 december 2018, kl 15.00

Plats:

Växjö Domkyrka

Observera!

Dörrarna till Domkyrkan öppnas först
20 minuter före den utsatta tiden.

Ungdomar från S:t Sigfrids Folkhögskolas Musiklinje
under ledning av Sara Wåhlin, Helene Olaison,
Johan Wallin, Jerker Lindström och Mats Nilsson.
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Anmälningsvillkor

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart.
Ändringar meddelas på hemsidan. Du får då tillbaka
hela kursavgiften. Om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett sätt som omöjliggör ditt deltagande,
får du också tillbaka hela kursavgiften.

Utökade EU-direktiv för hantering av
personuppgifter i dataregister
Det nya direktivet kallas GDPR, står för dataskyddslagen, och gäller från den 25 maj 2018.

Kursstart och kallelse
När du får en faktura visar den vilka aktiviteter du
blivit antagen till. Observera att du är granterad
plats först efter det att du betalt in avgiften och att
den är registrerad hos oss. Du får inget separat
besked om du har blivit antagen 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.

20

För att underlätta administrationen lagrar vi medlemsuppgifter som namn, adress, telefon/mobil, personoch medlemsnummer samt vilken verksamhet du
deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt medlemsregister för att dessutom sända dig information om
kommande verksamhet.
I undantagsfall lämnar vi uppgifterna vidare till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning
 "      liga medel. Avslutar du ditt medlemskap stryks du
direkt ur våra register.
De nya direktiven tolkar vi så, att du måste aktivt
samtycka till ovanstående hantering av personuppgifter. Du står kvar i våra register tills du skriftligen
begär att vi stryker dem. Att låta bli att ge oss ditt
samtycke tolkar vi inte som ett nej till samtycke.
För mer information se följebrevet du fått i kuvertet
tillsammans med katalogen.

Övrigt
Kostnaden för litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften och
tillkommer därför om inget annat anges.

Anmälan

Hur du blir medlem och anmäler dig
till aktiviteter
Att bli medlem
;      
Alternativ 1
Du går in på vår hemsida www.suvxo.se och klickar
på Anmälan och följer instruktionerna.

Hur sker betalningen?
Du får en faktura som visar vilka aktiviteter du blivit
antagen till. Du är garanterad plats först efter det att
de betalat in avgiften och att den är registrerad hos
; `'* = 
>  "= 
ner till vänster på fakturan. Du får alltså inget
separat besked om du har blivit antagen eller ej.

\          läsningarna ska antingen deltagarkort eller körkort
Alternativ 2
visas upp. Uppgifter om avgifter hittar du vid respekDu ringer vår expedition som är öppen torsdagar kl
tive programpresentation. Enstaka biljetter till före09.30-11.30. Telefon 0470-295 20.
läsningar kostar 80 kronor och betalas vid entrén.
Om serien är fulltecknad medges tillträde endast i
Efter din anmälan får du en faktura med ditt OCR  =   =      mån av plats.
Den övre delen av fakturan är ditt medlemskort.
Medlemsavgiften är 200 kronor. Observera att
medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Efter
den 30 september gäller medlemsskapet hela nästkommande år.

Anmälan till aktivitet

Ombud

;     
Alternativ 1
Du som har tillgång till en dator går in på vår hemsidan www.suvxo.se och klickar på Anmälan.
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 endast hjälpa de medlemmar som inte har tillgång till egen dator.

Yvonne Gustafson

070-659 14 92

Ylva Nicklasson

0470-615 89

Maj-Lis Sallhag

073-922 65 15

Anita Svedenbrant

070-376 17 21

Lisbeth Ekberg

070-355 23 32

Alternativ 2
Du som inte har möjlighet att själv anmäla dig via
nätet kan ringa till något av våra ombud tidigast
klockan 08.00 den 30 maj 2018. Du talar då om ditt
medlemsnummer eller personnummer och vad du
vill anmäla dig till.
Hemsidan öppnas för registrering klockan 08.00
den 30 maj 2018. Sista anmälningsdag är den
27 augusti 2018. I mån av plats kan anmälningar
accepteras efter sista anmälningsdagen. Förnyad
anmälan måste göras varje termin till cirklar och
föreläsningsserier.
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Motioner
Motioner till årsmötet 2019


Z >    " ?



Har du förslag till förändringar och
=   >$ ?

Hör då gärna av dig med några rader till styrelsen
antingen via vår hemsida www.suvxo.se eller till
vår adress:
Senioruniversitetet Växjö
Lineborgsplan 11
352 33 VÄXJÖ

SUV:s styrelse
Britt Segerberg
Eva Jordevik
´
Britt Albin
Eva Gustafsson
Håkan Klasander
Paul Löfgren

ordf
vice ordf
sekr
kassör
ledamot
ledamot

073-842 41 44
070-858 55 27
070-407 85 93
070-790 62 84
073-316 29 70
0470-806 66

Anders Råberg
Bo Skandevall
Björn W Stålne
Maj-Lis Ulfsparre
Vakant

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Främre raden
´ Britt Segerberg, Bo Skandevall
Björn W Stålne, Eva Gustafsson, Eva Jordevik, Britt Albin,
Bakre raden
Paul Löfgren, Maj-Lis Ulfsparre, Håkan Klasander, Anders Råberg
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0470-77 77 63
070-372 77 44
070-547 16 62
070-662 16 72

Frågor och svar
Hur får jag reda på ändringar i programmet?

Ändringar läggs ut på hemsidan under rubriken
Aktualiteter. För cirklar gäller i normalfallet att cirkelledaren informerar om eventuella ändringar.

Får jag pengarna tillbaka om jag hoppar av en
aktivitet?

Ja, i vissa fall. Sedvanliga bestämmelser om ångerrätt gäller.

Hur vet jag om jag kommer med om jag står på
reservplats?

Vi skickar en faktura med tillhörande deltagarkort.

Hur vet jag om jag blivit antagen?

Du får en faktura som ett bevis på att du blivit antagen, under förutsättning att du betalat inom angiven
tid. Denna faktura är den enda bekräftelse du får.
Du har möjlighet att se dina anmälningar via vår
hemsida.

"  $  q

När du anmäler dig via vår hemsida visas vilka
       `   = 
rödmarkerad är den fullbokad och du hamnar på
reservplats.

Har jag förtur till en cirkel som jag tidigare gått
på?

Nej, ny anmälan måste göras varje termin.

Kan jag anmäla mig till en enstaka föreläsning?

+#=  " ` 
plats kan du, strax före föreläsningens start, köpa en
enstaka biljett för 80 kr om du är medlem och 100 kr
om du inte är medlem.

Måste jag anmäla mig till månadsmöten?

Nej, men du måste vara medlem (kostnadsfria).

Hur betalar jag?

Du betalar när du fått en faktura där övre delen är
ditt medlemskort/deltagarkort. Om du betalar via
   =  `'*  
fakturan. I annat fall använder du inbetalningskort
du fått från oss.

Hur kontaktar jag ombuden?

Du ringer någon av dessa:
Yvonne Gustafson
Ylva Nicklasson
Maj-Lis Sallhag
Anita Svedenbrant
Lisbeth Ekberg

När kan jag anmäla mig till en aktivitet?

070-659 14 92
0470-615 89
073-922 65 15
070-376 17 21
070-355 23 32

Till höstterminen 2018 kan du anmäla dig tidigast
den 30 maj 2018, kl 08.00, men du blir inte antagen
till aktiviteten förrän medlemsavgiften är betald och

registrerad hos oss.
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Senioruniversitetet
VÄXJÖ

Postadress

Lineborgsplan 11
352 33 VÄXJÖ

Telefon

0470-295 20

E-post
Hemsida

info@suvxo.se
www.suvxo.se

