Senioruniversitetet
VÄXJÖ

Foto:Foto:
Mats
Samuelsson,
Växjö
Paul
Löfgren, Växjö

Kunskap och samvaro
Program våren 2020

Postadress

Lineborgsplan 11
352 33 VÄXJÖ

Telefon

0470-295 20

E-post
Hemsida

info@suvxo.se
www.suvxo.se

Innehållsförteckning
Sidan

Ordförande har ordet

3

Månadsmöten

4

Musik

5

Historia

6

Litteratur

7

Grönt är skönt

8

Konst och Design

9

Urval av studiecirklar

10

Studiecirklar

11-13

Studiebesök

14

Resor
- Vårens musikresa
- Möt våren på vackra Österlen
- Louisiana
- Stadsvandring på hjul

15
16
17
17

Urval av kommande föreläsningar

18

Anmälningsvillkor

19

Anmälan

20

Frågor och svar

21

Kallelse till årsmöte

22

Styrelsen

23

OBS! Ny expeditionstid: torsdagar kl 09.00-11.00. Telefon 0470-295 20 (Telesvar)
Information om ändringar och tillägg i SUV:s program och verksamhet lämnas fortlöpande
på hemsidan www.suvxo.se

Följande gäller vid alla våra resor
Om ni har en funktionsnedsättning, kontakta någon av reseledarna så ska vi försöka
tillgodose era önskemål.

Ansvarig utgivare: Britt Segerberg

2

Redaktör/layout:

Ann Yngvesson

Omslagsbild:

Ångaren Thor, fotograf Mats Samuelsson

Tryckeri:

(NOXQGHQVJUD¿VND9l[M|PLOM|GLSORPHUDGH

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.

Nytt decennium - ny termin - nytt program!
Styrelsen presenterar här programmet för vårterminen 2020.
Många medlemmar känner säkert igen sig.
Det är som vanligt en blandning av föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök och resor med
olika inriktning. Vår förhoppning är att både nya och
gamla medlemmar ska hitta något som verkar intressant. Som tidigare tar vi naturligtvis gärna emot
tips och idéer om föreläsare och andra programpunkter. De sparas och blir underlag för kommande
års programplanering.
Nyhet i utbudet
När det gäller våra föreläsningsserier planerar vi att
i vår nästa katalog, den som gäller för kommande
hösttermin, på försök införa en ny modell för bokning. Utöver våra fem ordinarie föreläsningsserier Musik, Historia, Litteratur, Ad Hoc och Teknik,
hälsa och miljö kommer vi att presentera ett sjätte
alternativ. Det blir en form av ”klippkort” som man
kan använda till fem enstaka föreläsningar inom alla
föreläsningsserier (Historia undantagen).
Det betyder att man som medlem kommer att kunna
välja friare och komponera sin egen föreläsningsserie.
Ny hemsida
För närvarande pågår en omarbetning och modernisering av hemsidan. Ett Växjöföretag hjälper oss
med detta. Det betyder att nästa program kommer
att presenteras på vår nya hemsida. Den del av
hemsidan som hanterar anmälningar till aktiviteter
etc. kommer dock att vara oförändrad.

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att regelbundet besöka SUV:s hemsida med adress
www.suvxo.se. Där kan man ta del av nyheter,
programändringar m.m.
Facebook
6HQLRUXQLYHUVLWHWHW¿QQVSn)DFHERRN6LGDQKDUIQ
ungefär 260 följare. Där kan man ta del av aktiviteter
som ägt rum i bild och text. Facebook ersätter de
reportage från våra föreläsningar som tidigare presenterades på hemsidan. Följ oss gärna på Facebook för att få en inblick i vår verksamhet.
Ny som medlem?
Det är med stor glädje som styrelsen noterar ett
VWlQGLJWLQÀ|GHDYQ\DPHGOHPPDU9LKDUGRFN
uppmärksammat att man som ny medlem kan ha
lite svårt att orientera sig i vårt program och i våra
anmälningsrutiner. Vi kommer därför fortsättningsvis
att en gång per termin bjuda in nya medlemmar och
informera om vad som gäller för att man lättare ska
förstå vårt system för anmälningar etc.
Välkomna till en vårtermin som vi hoppas ska bli
inspirerande och ge er alla ny kunskap och trevlig
samvaro. Vi öppnar hemsidan för anmälningar den
5 december kl. 08.00.

Britt Segerberg

Vi kommer att lägga ut den nya hemsidan i god tid
innan anmälningarna ska göras till hösten 2020.
Detta för att ni ska ha möjlighet att i god tid orientera
er på hemsidan.
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Månadsmöten

11/2

78o i augusti
Föredraget är en betraktelse i ord och bild om det på många sätt särpräglade
6YDOEDUGGlUJHRJUD¿NOLPDWRFKNOLPDWI|UlQGULQJDUVlWWVLIRNXV
Klimatförändringar är inte något nytt, men i en förändrad omvärld är konsekvenserna något som måste ses i detta förändrade perspektiv.
/DUV$UYLGVVRQ¿OOLFRFKOHNWRULJHRJUD¿YLG.DWHGUDOVNRODQ9l[M|
Mötesvärd Britt Albín

10/3

Hasse & Tage - humoristiska humanister
Under nästan 30 år arbetade Hasse och Tage tillsammans. Ett samarbete som
utgör en epok i svensk nöjeshistoria.
Johanna Broman Åkesson, Nacka
Mötesvärd Eva Jordevik

14/4

Telestads-monumentet berättar - en 6000-årig historia
Per Andrén från Kronobergs Arkeologiska Förening föreläser om Telestads forntid
och Telestads-monumentet. Han berättar om några av de första tecknen på metallanvändning i vårt land från sen bondestenålder.
Per Andrén, amatörarkeolog, Växjö
Mötesvärd Bengt Lindquist

12/5

Solveigs hörna med Lill-Babs som gäst
Mor och dotter framför en hyllning till vår folkkära artist Lill-Babs. Publiken blir TV-studiopublik och får uppleva en inspelning av det populära nöjesprogrammet ”Solveigs Hörna”.
Solveig Bergqvist Larsson, Stora Skedvi och Cecilia Kyllinge, Uppsala
Mötesvärd Britt Segerberg
Obs! Till månadsmötena behövs ingen föranmälan.

Lokal

4

Ulriksbergskyrkan

Tisdagar
Medlemsmöte

kl 13.30-15.15
kl 15.15-15.30

Musik

17/2

Från kloster till Mello
En populärvetenskaplig tidsresa på 2 000 år, en övergripande exposé över vår
musikhistoria.
Per Nyrén, musikkännare och numera pensionerad pianopedagog, Arild

2/3

Hugo Alfvén - den störste svenske kompositören
Efter att tidigare ha guidat SUV till de största ryska och sovjetiska kompositörerna,
Tjajkovskij och Sjostakovitj, ger sig Kristofer Wåhlander i kast med den störste
svenske kompositören, Hugo Alfvén.
Kristofer Wåhlander, dirigent, föreläsare och kulturskolechef, Barsebäckshamn

16/3

Joseph Haydn och hans musik
Joseph Haydn brukar ofta bli uppräknad som den tredje wienklassicisten efter
Mozart och Beethoven. Varför har Haydns tonsättarinsats hamnat så i skuggan när
hans arbete snarare är förutsättningen för Mozarts och Beethovens karriärer?
Hans-Erik Holgersson, lärare i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö

30/3

Alexandr Borodin - den störste kompositören bland kemister den störste kemisten bland kompositörer
Ett porträtt av en av de stora ryska tonsättarna vid sidan av Tjajkovskij, Musorgskij
och Rimskij-Korsakov.
Eddie Persson, pensionerad läkare, Stockholm

27/4

Opera bland böcker
Ett historiskt och musikaliskt föredrag med klingande inslag.
Monalisa Algar och Fernando Lorca föreläser om operans historia, sjunger och
kåserar kring örhängen från operalitteraturen. Ackompanjemang av pianisten
Herik Kilhamn och cellisten Hanna Bendz.
Lokal
Avgift
Kurs nr

Ulriksbergskyrkan
200 kr
101

Måndagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
Björn W Stålne
Christina Magnéli
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Historia

24/2

Myternas etrusker - ursprung, frihet och undergång
Ett mystiskt, gåtfullt och lössläppt folk, enligt myter och legender, som uppstod under
antiken och lever än idag. Etrurien, ett vulkaniskt klipplandskap i centrala Italien,
beboddes av etruskerna långt före framväxten av det romerska imperiet.
Barbro Santillo-Frizell, professor emerita vid Uppsala universitet, Falkenberg

9/3

Det nya Sydafrika - 25 år som demokrati
Med Nelson Mandela vid rodret var Sydafrika världens mest hyllade demokrati och
försoningsprojekt. Vad gick snett?
Andreas Karlsson, författare och journalist, Kapstaden

23/3

På väg mot kriget 1933 - 1939
Hitler blev kansler 1933 och började omedelbart att förverkliga sin plan att riva upp
Versaillesfredens bestämmelser och samla alla tysktalande i ett rike.
3DXO/|IJUHQ¿OPDJLKLVWRULDRFKVDPKlOOVNXQVNDS9l[M|

6/4

Våra agenter och deras spioner
Svensk utrikespolitik och underrättelsetjänst under kalla kriget. Svenska försvaret
bestod även av en hemlig del, organiserad av den militära underrättelsetjänsten.
2OOH/DUVVRQ¿OGURFKOHNWRULKLVWRULD9l[M|

20/4

Fredrik I och Adolf Fredrik - Sveriges sämsta kungar?
Deras eftermäle har inte blivit nådigt, men hur var det egentligen att vara kung i
Sverige? Hur kom det sig att just dessa regenter, från Tyskland, hamnade på tronen?
Ingemar Ottosson, docent i historia, Lund

Lokal
Avgift
Kurs nr

6

Ulriksbergskyrkan
200 kr
102

Måndagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
´
Britt Albin
Paul Löfgren

Litteratur

20/2

Hemligheter, härligheter och ett budskap mellan raderna
Caroline Säfstrand skriver böcker i den s.k. feelgoodgenren. En typ av böcker som
efterfrågas alltmer bland läsarna. I Carolines böcker löper en röd tråd genom hela
författarskapet.
Caroline Säfstrand, författare, Helsingborg

5/3

I oxögat - om kärlek, kamp och förändring i glasbrukens
gryningstid samt översättarens betydelse
Den kritikerrosade romanen I oxögatlUHQ¿NWLYYlYNULQJGHYHUNOLJDKlQGHOVHUQD
när Kosta glasbruk grundades 1742. Föreläsaren kommer också att berätta om översättarens betydelse.
Ida Andersen, författare, kulturskribent, översättare av italiensk litteratur, Malmö

19/3

Att författa tillsammans
Författarna berättar om hur det är att skriva deckarromaner tillsammans och hur de
hämtar inspiration i samtida och historiska händelser, ofta med anknytning till Växjö.
Kerstin Danielsson och Roman Voosen, författare, Lammhult

2/4

0DQQHQLVNRJHQHQELRJUD¿|YHU9LOKHOP0REHUJ
Vilhelm Moberg - en av det svenska 1900-talets största diktare, som med sina
utvandrarromaner om Karl Oskar och Kristina skrev seklets mest lästa och älskade
litterära verk.
Jens Liljestrand, författare, litteraturvetare, bitr. kulturchef på Expressen, Stockholm

16/4

Den besvärliga Elin Wägner
Hon strök ingen medhårs och utmanade sin samtid. Redan 1941 skrev hon
”Människan har stört jämvikten i naturen och uppträder nu själv som ett skadedjur”.
Ulrika Knutson, journalist och författare, Uppsala
Lokal
Avgift
Kurs nr

Ulriksbergskyrkan
200 kr
103

Torsdagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
Eva Gustafsson
Bengt Lindquist
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Grönt är skönt

27/2

Historiska trädgårdar - ett kulturarv
Föreläsningen handlar om synen på trädgårdar och kulturuttryck i Sverige genom
tiderna och hur man ska tänka när man ska värdera trädgårdar som kulturarv.
Maria Flinck, trädgårdsantikvarie och författare, Bromma

12/3

Japanska trädgårdsstilar
Föredraget ska bidra till att man bättre kan förstå de sociala, religiösa och kulturella
LQÀXHQVHUVRPSnYHUNDWXSSNRPVWHQDYGHIHPVWRUDMDSDQVNDWUlGJnUGVVWLODUQD
Keiko Dûring, trädgårdsingenjör, Askim

26/3

Stadsodlingens historia
Kålgårdar, kolonier och asfaltblommor. Odlingen i staden och behovet av gröna ytor
för rekreation.
Ulrika Flodin Furås, författare och trädgårdsjournalist, Stockholm

23/4

Trädgården som terapi - forskning och fakta om grön hälsa
Människans hjärna och hela biologi är präglad av samspelet med naturen. Psykiska och
fysiska stresskador kan läka genom att vi drar nytta av kunskaperna om detta samspel.
Lena Welén-Andersson, leg. arbetsterapeut och f.d. verksamhetsansvarig för
rehabiliteringen vid Alnarps rehabiliteringsträdgård, Lund
Inga-Lena Bengtsson, specialistläkare i psykiatri och leg. psykoterapeut,
Helsingborg

7/5

Parker och gröna oaser i Växjö
Växjös gröna oaser - en del kända en del mindre kända. Utvecklingen som skett i
Växjös parker genom åren.
Mårten Segerberg, f.d. stadsträdgårdsmästare, Växjö

Lokal
Avgift
Kurs nr

8

Ulriksbergskyrkan
200 kr
104

Torsdagar
Kursvärdar

kl 13.30-15.30
Britt Segerberg
Christina Magnéli

Konst och design

Obs! Ny lokal - Ulriksbergskyrkan
14/2

En maskerad tidsresa
Maskernas spännande historia sträcker sig från 1500-talet och fram till 1800-talet.
De italienska maskerna förmedlar en viktig del av Venedigs historia.
Gunilla von Werder, maskmakerska, Höganäs

28/2

Privata konsthallar och dess entreprenörer- Vandalorum,
9,'$RFK:DQnVPÀ
Hur grundades Alma Löv Museum och Vandalorum? Vilka drivkrafter har de kulturella
HQWUHSUHQ|UHUQDEDNRPSULYDWDNRQVWKDOODU"9DUI|UEOLUGHDOOWÀHU"
Lars Lindkvist, professor i organisation/entreprenörskap, Linnéuniversitetet, Växjö

13/3

I ritens rum - om mötet mellan tyg och människa

27/3

Foto på ett lite annorlunda sätt

För snart 25 år sedan vävde Birgitta Nordström sitt första bårtäcke. Hon sökte då
efter olika sätt att göra en textil tolkning av avskedet. Då kunde hon inte ana att det
skulle bli startpunkten för en djup undersökning av ritens rum.
Birgitta Nordström, textilkonstnär och forskare, Hönö

Hur man kan förändra enkla foton till fotokonst. Att se omvärlden med ögon som hittar
GHWVRPLQWH¿QQVRFKOnWDIDQWDVLQÀ|GD+XUPDQInUWLOOGHWYDFNUDDYGHWLEODQGIXOD
Yvonne Heinonen, fotokonstnär, Växjö

24/4

Samlar du på konst eller äggkoppar?
I en värld som upplevs snabbt föränderlig och ibland kaotisk kan samlande representera trygghet, ordning och sammanhang.
Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås
Lokal
Avgift
Kurs nr

Obs! Ulriksbergskyrkan
200 kr
105

Fredagar
Kursvärdar

kl 09.30-11.30
Eva Jordevik
Ann Yngvesson
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Urval av studiecirklar

Språk - tar dig långt
Med kunskaper i språket får man ut så mycket
mer av sin resa. Kom med i någon av våra språkcirklar: engelska, tyska, franska, italienska och
spanska. Se sidan 13.

Aktiekunskap - grundkurs
Ny cirkel
Visst är det kul med aktier och fonder! Om du
dessutom kan skapa en guldkant i tillvaron för
dig själv, dina barn eller barnbarn är det toppen.
Du lär dig massor om samhället och börsföretagen blir din vardag. Det är gympa för hjärnan.
Du kan börja med att spara en liten summa och
bli supernöjd. Du hittar din egen nivå.
Obs! Ta med smartphone eller dator.
Cirkelledare: Ann-Christin Johansson
Cirkel nr: 42

Svenskt glas under sex sekler
Ny cirkel
Upplev och lär om vårt svenska glas under sex
sekler. Svenska glaskonstnärer har gjort de
svenska glasbruken kända över hela världen.
Cirkeln hålls på Smålands muséum.
Cirkelledare: Gunnel Holmer
Cirkel nr: 43

Smålänningar i historien

)LOP¿OPNXQVNDS
Filmer i tiden. Vår cirkel omfattar 4 tillfällen, en
gång varannan vecka. Cirkeln startar den 18/2
med föreläsning i biosalongen kl 14.00.
Kom gärna en stund innan start så kan du ta
PHGGLJHQNRSSNDႇHLQ.ORFNDQWLWWDUYL
SnDNWXHOO¿OPWLOOVDPPDQVPHG|YULJDEHV|NDQde. Plats: Palladium.

Från Tyke Viking till Elin Wägner

Observera att en avgift tillkommer på 80 kr för
YDUMH¿OPYLVQLQJXW|YHUGLQFLUNHODYJLIW

Aron Axelsson Bordon berättar om smålänningar
som gjort avtryck i historien, allt från Tyke Viking,
som lät uppföra runstenen utanför Domkyrkan, till
Elin Wägner.

Cirkelledare: Hampus Persson
Cirkel nr: 41

Cirkelledare: Aron Axelsson Bordon
Cirkel nr: 13
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Studiecirklar
Litteratur

Religion/historia/hembygd

Plats för de olika aktiviteterna anges vid respektive aktivitet.


Musik/konst

I regel varannan vecka.

9DQOLJHQVH[WUlႇDU [PLQ SHUWHUPLQ

Kurs Ämne
Litteratur
1
Litteraturcirkel I
Vi läser och diskuterar litteratur.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare.
2
Litteraturcirkel II
Moderna svenska romaner.
Pensionärernas Hus. Max 19 deltagare.
Religion/Historia/Hembygd
10 Kyrkor i närheten
Besök på ort och ställe.
Samling vid Ulriksbergskyrkan första gången.
11 Från pyramider till månlandning
Historiskt längdsnitt
IOGT-NTO, Vattentorget. Max 15 deltagare.
12 Växjö idrott genom tiderna
Minnen kring arenor, profiler och evenemang.
Pensionärernas Hus. Max 40 deltagare.
13 Smålänningar i historien. Från Tyke Viking till
Elin Wägner.

Ledare

Tid

Start Avgift

Christin Book

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

6/2

300 kr

Ingrid Nettervik

Ons kl. 09.30
Udda veckor

12/2

300 kr

Anita Liepe

Ons kl. 13.00
Udda veckor

18/3

300 kr

Paul Löfgren

Ti kl 13.00
Udda veckor

11/2

300 kr

Jan-Åke Dellberg

Tor kl. 13.30
Jämna veckor

6/2

300 kr

Aron Bordon

Tisd kl 9.30
Udda veckor

11/2

300 kr

Curt Gustafsson

Ons kl. 09.30
Jämna veckor

5/2

300 kr

Mats Sturesson

Tis kl. 09.30
Udda veckor

11/2

300 kr

Sven Munck

Tisd kl 9.30
11/2
Jämna veckor

300 kr

Gunnar Svensson

Tor kl 13.00

20/2

300 kr

Thomas Hedrén

Ons kl. 13.00
Jämna veckor

5/2

300 kr

IOGT-NTO, Vattentorget. Max 12 deltagare.
Musik/Konst
20 Jazzens historia
Tolv amerikanska jazzmusiker från flera generationer. Två varje gång
Pensionärernas hus.
21 Bluesens historia
En fördjupning i bluesens värld.
Pensionärernas Hus.
22 Klassiska pärlor
Vi lyssnar och diskuterar klassisk musik.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare.
Tallgården, Hjalmar Petris väg 4.
23 70-talets popmusik. Vi fortsätter att tala om och
lyssna på 70-talets svenska, engelska och
amerikanska artister.
Hjalmar Petris väg 4, Tallgården.
23 Konsthistoria
1800-1900-talens konsthistoria i ett internationellt
perspektiv.
Folkuniversitetet, Lineborgsplan 11.
Max 19 deltagare.
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Studiecirklar
Natur

Övriga kurser

Plats för de olika aktiviteterna anges vid respektive aktivitet.


I regel varannan vecka.

9DQOLJHQVH[WUlႇDU [PLQ SHUWHUPLQ

Kurs Ämne
Natur
30 Landskapsarkitektur
Vi besöker parker och trädgårdar.
Samling: Ulriksbergskyrkan första gången.
Max 16 deltagare.
31 Vandringar i ur och skur
Vana att gå och grundkondition krävs.
Samling vid Hemköp, Fagrabäck. 5 gånger.
Medtag fika. Max 20 deltagare.
32 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet Teleborg.
Personlig kallelse från ledarna.
33 Fåglar i och runt Växjö
Samling första gången vid Ekotemplet Teleborg.
Personlig kallelse från ledarna.
34 Med cykel till Växjös gröna pärlor
Ca 15 km varje tillfälle med 5-6 stopp, varav
ett för fika. Ta med hjälm, kläder efter väder,
fika och eventuellt kikare.
Första cykelturen startar vid Ulriksbergskyrkan.
Max 12 deltagare.
Övriga kurser
40 Arkeologi
Fula och fina fornminnen i Vägsjö samt forntida
musik. Exkursioner varannan gång, 2-3 km
vandring ingår.
Tallgården, Hjalmar Petris v 4.
Max 15 deltagare.
41 Film/filmkunskap
Filmvisningen inleds med föreläsning/gruppsamtal kl 14.00. Filmvisning kl 15.00.
OBS! 80 kr tillkommer för filmvisningen varje
gång. Lokal: Palladium
42

43
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Aktiekunskap, grundkurs, NY
Skapa en guldkant i tillvaron för dig själv, dina
barn eller barnbarn.
Folkuniversitetet, Lineborgsplan 11.
OBS! Ta med smartphone eller dator.
Max 10 deltagare.
Svenskt glas under sex sekler, NY
Smålands muséum

Ledare

Tid

Start Avgift

Mårten Segerberg

Ons kl. 13.00
Varje vecka

29/4

300 kr

Christer Lindkvist

Ons kl 10.00
Varje vecka

22/4

250 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Tis kl 07.30
Udda veckor

11/2

300 kr

Roland Ylvén
Ola Bondesson

Ons kl 07.30
Udda veckor

12/2

300 kr

Lars Andersson

Tors ca 9-12
Varje vecka

30/4

300 kr

Per Andrén

Ons kl. 09.30
Udda veckor

26/2

300 kr

Hampus Persson

Tis kl 14.00
Varannan
vecka

18/2

300 kr

Ann-Christin
Johansson

Ons kl 9.30
Jämna veckor

5/2

300 kr

Gunnel Holmer

Ons kl 9.3012.00
Udda veckor

12/2

400 kr

Studiecirklar
Språk
Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetets
lokaler, Lineborgsplan 11.


I regel varannan vecka.

9DQOLJHQVH[WUlႇDU [PLQ SHUWHUPLQ

Kurs Ämne
6SUnN
50 Engelska
Brush up your English!
51 Engelska
Let´s talk, write and read!
52 Franska
Högstadienivå II
53 Franska
Gymnasienivå I.
54 Franska
Gymnasienivå III
55 Franska
Gymnasienivå II
56 Franska
A1+A2
57 Italienska
Konversation
58 Italienska
A2 + B1
59 Italienska
A2+B1 OBS! Första gången onsdag den 12 feb
60 Italienska
A1+A2 OBS! Första gången onsdag den 12 feb
61 Spanska
A1+A2
62 Spanska
A2 + B1
63 Spanska
B1
64 Tyska
Konversation

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.12.30
Udda veckor
Tor kl.09.30
Jämna veckor
Tis kl. 13.00
Jämna veckor
Tis kl. 10.00
Udda veckor
Tis kl. 13.00
Udda veckor
Tis kl 13.00
Jämna veckor
Tis kl.09.30
Udda veckor
Ons kl.09.30
Jämna veckor
Ons kl.13.00
Jämna veckor

Ann-Christin
Gunnarsson
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Birgitta Wohlmer
Sofia Holm
Britt Albín
Britt Albín
Britt Albín
Elisabet Wahlberg
Lorenzo Pena
Paredes
Elisabet Wahlberg
Doris Muranyi

Start Avgift
20/2

300 kr

6/2

300 kr

13/2

300 kr

7/2

300 kr

13/2

300 kr

12/2

300 kr

12/2

300 kr

6/2

300 kr

4/2

300 kr
300 kr
300 kr

4/2

300 kr

11/2

300 kr

5/2

300 kr

5/2

300 kr

Nivåskala för språkkurser
Nivå Nybörjare

Jag har inga eller mycket 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.
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Studiebesök

PostNord

Epic utbildningscenter

Visma

Välkomna till PostNords anläggning i Öjaby. När du passerar
9l[M|À\JSODWVVnVHUGXDQOlJJningen rakt fram.

EPIC står för entrepreneurship,
production, innovation och
communication och har visionen
att förse företagen i regionen
med den tekniska kompetens de
behöver.

9LVPDlUHWWI|UHWDJVRP¿QQVL
hela Sverige - från Piteå i norr
till Malmö i söder.
Företaget tillhandhåller dataprogram inom en mängd områden;
ERNI|ULQJDႇlUVV\VWHPEHslutsstöd, ekonomi m.m.

Tid

Tid

Tid

Onsdagen den 26 februari kl 14.30
Aktivitet 301

Onsdagen den 25 mars, kl 10.00
Aktivitet 302

Onsdagen den 8 april, kl 10.00
Aktivitet 303

Samling

Samling

Samling

I entrén på Nylandavägen 15
Buss linje 4 går till Flygplatsen

Entrén, Georg Lûckligs v 1
Buss linje 3 till Linnéuniversitetet

Övrigt

Övrigt

Entrén, Sambandsvägen 5.
Buss linje 3, stannar vid busshållplats Arenastaden södra
utanför Myresjöhus arena

Besöket tar ca 1 tim
Max 40 personer

Besöket tar ca 1 tim.
Max 30 personer
För mer information om vad
Epic står för se
https://goepic.se/om-epic/

Vi får information om PostNords
verksamhet i nya centralen.

Övrigt
%HV|NHWWDUFDWLPLQNO¿ND
Max 30 personer

Anmälan till våra studiebesök görs på hemsidan, eller om du inte har någon dator, genom att ringa något av
våra ombud. Du måste då ange ditt medlems- eller personnummer. Se sidan 20.
Varje studiebesök kostar 50 kronor. Betalning sker när du fått en faktura från SUV.
Observera! Ingen återbetalning vid återbud. Var dock vänlig och avanmäl till undertecknad om du får förhinder, så att någon annan kan få din plats.

Välkomna!
Ansvarig Eva Gustafsson
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Vårens musikresa går till Köpenhamn och Malmö
Den Kongelige Opera

Malmö Live

Ariadne
A
riadne från Naxos 3/4 - Köpenhamn

Program dag 1
Avresa:

15.00
15.30

19.00

Fredagen den 3/4, kl 12.00 från
Illervägen 4 (låst parkering) och kl
12.10 från Resecentrum.
Under bussfärden till Malmö kommer
Björn W Stålne att berätta om fredagens operaföreställning och lördagens konsert.
Incheckning på Clarion hotel Malmö.
När vi pudrat näsan reser vi vidare
med vår buss till Den Kongelige
Opera för att spisa en 3-rätters
middag.

13.00



Direkt efter konserten går vi till vår
buss för återfärden mot Växjö.
Vid Hurva Wärdshus har vi förtäring
PHGVP|UJnVRFKNDႇHPHGEU|G

Hemkomst: Ca kl 18.30
Max antal:

48 personer

Kostnad:

2 950 kr per person
Enkelrumstillägg 450 kr

Ariadne från Naxos - opera av
Richard Strauss.
Dirigent Alexander Vedernikov.
I rollistan ser vi bl.a. den framgångsrike Växjösonen och barytonen
Joakim Larsson.

Bokning:

Resan bokas hos Hjalmarssons buss,
tel. 0495-74 34 02. Första anmälningsdag 17/12 kl 9.00. Observera! endast
telefonbokning. Max 2 personer/
anmälan. Uppge medlemsnummer.
Meddela matallergi.

Efter föreställningen, som varar i 2
tim och 30 min, inklusive en paus,
reser vi tillbaka till Malmö och vårt
hotell och beräknas vara framme kl
23.00.

Betalning:

Faktura från Hjalmarssons buss.

Program dag 2
Förmiddag:

Medverkande
Malmö SymfoniOrkester
Dirigent Robert Trevino
Piano Stephen Hough

Lördagen har vi fri förmiddag fram till
kl 11.30 då vi checkar ut från våra
rum och lastar in i bussen.
Konsert i det fantastiska konserthuset Malmö Live. Konserten är 1 tim
och 10 min lång utan paus.
Richard Strauss: Metamorphosen
Liszt: Pianokonsert nr 2
Richard Strauss: Till Eulenspiegels
lustige Streiche

Avbokning: För resan gäller Hjalmarssons policy.
I priset ingår: I priset ingår bussresa, broavgifter,
hotell inklusive frukost, biljetter till
operaföreställning (parkett) och
konsert, middag dag 1 samt efter
PLGGDJV¿NDSnKHPUHVDQ
Frågor:

Eventuella frågor till Hjalmarssons
buss eller Björn W Stålne,
070-547 16 62.

Obs!

Tag med pass eller giltig ID-handling.

Reseledare
Björn W Stålne
Christina Magnéli
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Resor
Möt våren på vackra Österlen

Förmiddagen
9LGULFNHUYnUWI|UPLGGDJVNDႇHYLGYDFNUD%U|VDUSV
backar - själva sinnebilden för Österlen. Vi besöker
därefter Kiviks musteri där Henrik Åkesson år 1888
planterade de äppelträd som skulle bli Sveriges
första yrkesmässiga fruktodling.
Under en guidad visning i Äpplets Hus får vi ta del
DYÀHUDJHQHUDWLRQHUVNXQVNDSRPIUXNWRGOLQJRFK
frukt. Den som vill kan också handla i musteributiken.

Eftermiddagen
Vi inleder med lunch på Löderups Strandbad.
Utöver god mat erbjuds vi där också en storslagen
havsutsikt. Därefter besöker vi Dag Hammarskjölds
Backåkra. Gården är idag ett museum med privata
föremål och gåvor från alla hans resor samt möbler
och konstverk från hans bostad i New York.
'DJHQDYVOXWDVPHGHIWHUPLGGDJVNDႇHKRV
Olof Viktors Bageri & Café i Glemmingebro.

Avresa:

Tisdagen den 5 maj 2020, kl 07.00

Från:

Ulriksbergskyrkan

Max antal:

50 personer

Hemkomst:

Ca kl 19.30

Kostnad:

690 kr

Ingår:

Bussresa i helturistbuss, guidade
visningar på Äpplets hus och
Dag Hammarskjölds Backåkra, lunch
VDPWI|URFKHIWHUPLGGDJVNDႇH





Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Anmälan:

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

Avbokning:

Se sidan 19

Aktivitet nr: 304

Följande gäller vid alla våra resor.
Om ni har en funktionsnedsättning, kontakta någon av
reseledarna så ska vi försöka tillgodose era önskemål.

Reseledare
Britt Segerberg
Britt Albín
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Louisiana

Stadsvandring på hjul

Ann V Janssens

Utställningar i april:
Ann Veronica Janssens
- Den belgiska konstnärens uppdrag är att sätta vår
verklighet i ett nytt ljus.
Nancy Spero
- Feministiska pionjärer dyker upp för första gången
i Danmark.
Per Kirkeby - brons
- Vårutställningen är den första övergripande
presentationen av Kirkebys bronsskulpturer.

Vi far runt med buss i Växjö stad och tar del av
sådant man kanske inte tänker så mycket på i vardagslag. Varför är till exempel Tegnérkyrkogården
sned och konstig? Och var bodde stans valfångare?
Åke Svensson, f.d. journalist på Smålandsposten,
är med på bussen och berättar.

3DUDOOHOOW¿QQVJLYHWYLVGHQSHUPDQHQWDGHOHQ
Avresa:

Onsdagen den 22/4, kl 08.00

Avresa:

Onsdagen den 18/3, kl 10.00

Från:

Ulriksbergskyrkan

Från:

Ulriksbergskyrkan

Max antal:

48 personer

Max antal:

48 personer

Hemkomst:

Ca kl 19.00

Hemkomst:

Ca kl 16.00

Kostnad:

250 kr

Vår guide:

Britt Mossberg

Kostnad:





240 kr
,QJnUI|UPLGGDJVNDႇHRFKOXQFK
EXႇpSn5HVWDXUDQJgVWHUJDWDQ

Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Vår guide:

Åke Svensson

Anmälan:

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

Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Anmälan:

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

Avbokning:

Se sidan 19

Avbokning:

Se sidan 19

Inträde och lunch betalas av deltagarna själva.
%XVVNDႇHLQJnU

Aktivitet nr: 306
Aktivitet nr: 305

Reseledare
Paul Löfgren

Reseledare
Eva Jordevik
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Urval - kommande föreläsningar

14/2
En maskerad
tidsresa

Gunilla von Werder är maskmakare, utbildad i
Florens.
Hon började sin bana med att utbilda sig i arkitektur och design. Av en slump hamnade hon hos en
maskmakare som gjorde klassiska masker från
medeltiden och framåt. Hon blev helt såld på hantverket. Dels för att det var ett utdöende hantverk
som hon ville jobba med för att bevara. Dels för att
maskerna har en spännande historia som sträcker
sig från 1500-talet och fram till 1800-talet.

16/4
Den besvärliga
Elin Wägner

12/5
Solveigs hörna med
Lill-Babs som gäst

Cecilia Kyllinge är sångerska och skådespelare.
$NWXHOOLÀHUDVKRZHUVDPWLUROOHQVRPI|UVWDULNVdagskvinnan Kerstin Hesselgren.
Solveig Bergqvist Larsson är språklärare, skönlitterär författare, manusförfattare m.m.
Mor och dotter, Solveig Bergqvist Larsson och
Cecilia Kyllinge framför en hyllning till vår folkkära
artist Lill-Babs. Publiken blir TV-studiopublik och får
uppleva en inspelning av det populära nöjesprogrammet ”Solveigs Hörna”.

17/2
Från kloster till
Mello

Ulrika Knutson behöver ingen närmare presentaWLRQI|UGHÀHVWDDYRVV+RQlUHQSHUVRQVRPOlWW
fångar vårt intresse.

Per Nyrén, kommer att ge oss en populärvetenskaplig tidsresa på 2 000 år - en övergripande
exposé över vår musikhistoria.

Elin Wägner strök ingen medhårs. Hon utmanade
sin samtid och provocerar ännu. Det var som feminist hon krävde lika rättigheter för kvinnorna och
stort ansvar av kvinnorna. Vår tids egotrippade kvinnosak skulle Elin inte ge ett ruttet lingon för.
Hon krävde mycket mer.

Vi får grunden till vår västerländska musiktradition,
den s.k. gregorianska kyrkomusiken i den tidiga
NULVWQDN\UNDQRPKXUXSS¿QQLQJHQDYQRWVNULIWHQ
P|MOLJJMRUGHHQPXVLNDOLVNUHYROXWLRQRFKKXUÀHUstämmigheten uppkom.

23/4
Trädgården som
terapi
Lena Welén-Andersson och Inga-Lena Bengtsson
föreläser om att människans hjärna och hela biologi
är präglad av samspelet med naturen. Psykiska och
fysiska stresskador kan läka genom att vi drar nytta
av kunskaperna om detta samspel.

18

24/2
Myternas etrusker

Barbro Santillo-Frizell berättar om ett mystiskt,
gåtfullt och lössläppt folk som uppstod under antiken och lever än idag. Etrurien, ett vulkaniskt klipplandskap i centrala Italien, beboddes av etruskerna
långt före framväxten av det romerska imperiet.

Anmälningsvillkor

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 också ångerrätt 14 dagar från den dag du
fått fakturan. Om aktiviteten har startat och du har
deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din
ångerrätt.

Avgifter om du återtar din anmälan
eller avbryter aktiviteten
Före starten
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten
förfallit, men innan aktiviteten startat, tar vi ut en
administrationsavgift på 100 kronor.
Om aktiviteten har börjat
Om du avbryter en påbörjad aktivitet är du skyldig
att betala hela avgiften. Om skälet till att du avbryter
aktiviteten är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom
styrkt med läkarintyg eller av anledning som du inte
kunnat förutse, kan en del av avgiften återbetalas.

Utökade EU-direktiv för hantering av
personuppgifter i dataregister
Det nya direktivet kallas GDPR, står för dataskyddslagen, och gäller från den 25 maj 2018.
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
DYYHUNVDPKHWVRPGHOYLV¿QDQVLHUDWVPHGRႇHQWliga 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 som ett nej till samtycke.

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

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

Avbokning vid resor
Om ersättare, efter samråd med ansvarig, kan överta platsen återbetalas avgiften minus en administrationsavgift på 100 kronor per person och avgift.
2PLQJHQHUVlWWDUH¿QQVnWHUEHWDODVLQWHNRVWQDGHU
som debiteras SUV och som vi inte kan påverka.
Belopp under 100 kronor återbetalas inte.
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Anmälan

Hur du blir medlem och anmäler dig
till aktiviteter
Att bli medlem
'HW¿QQVWYnDOWHUQDWLYDWWEOLPHGOHP
Alternativ 1
Du går in på vår hemsida www.suvxo.se och klickar
på Anmälan och följer instruktionerna.
Alternativ 2
Du ringer vår expedition som är öppen torsdagar kl
09.00-11.00. Telefon 0470-295 20.

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
RVV'LWW2&5QXPPHUlUI|UWU\FNWRFK¿QQVOlQJVW
ner till vänster på fakturan. Du får alltså inget
separat besked om du har blivit antagen eller ej.
gYHUVWSnIDNWXUDQ¿QQVGLWWGHOWDJDUNRUW9LGI|UHläsningarna 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.

Efter din anmälan får du en faktura med ditt OCRQXPPHUVRP¿QQVOlQJVWQHUWLOOYlQVWHUSnIDNWXUDQ
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
'HW¿QQVWYnDOWHUQDWLY
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.
Alternativ 2
Du som inte har möjlighet att själv anmäla dig via
nätet kan ringa till något av våra ombud tidigast
den 5/12 2019, klockan 08.00. Du talar då om ditt
medlemsnummer eller personnummer och vad du
vill anmäla dig till.
Hemsidan öppnas för registrering klockan 08.00
den 5/12, 2019. Sista anmälningsdag är den
20/1, 2020. I mån av plats kan anmälningar accepteras efter sista anmälningsdagen. Förnyad anmälan måste göras varje termin till cirklar och
föreläsningsserier.
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Ombud
Yvonne Gustafson

070-659 14 92

Ylva Nicklasson

0470-615 89

Maj-Lis Sallhag

073-922 65 15

Anita Svedenbrant

070-376 17 21

Frågor och svar

Hur får jag reda på ändringar i programmet?

Ändringar publiceras 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.

Varför är en aktivitet blåmarkerad?

Det betyder att du redan anmält dig till aktiviteten,
men det betyder inte att du är antagen.

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.

Varför är en aktivitet rödmarkerad?

Det innebär att den är fullbokad och du hamnar på
reservplats.

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

Se ovanstående. Du får en faktura ...

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?

1HMGXDQPlOHUGLJWLOOHQKHOVHULH2PGHW¿QQV
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
LQWHUQHWEDQNDQYlQGHUGXGHW2&5QUVRP¿QQVSn
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

När kan jag anmäla mig till en aktivitet?

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

Till vårterminen 2020 kan du anmäla dig tidigast den
5/12, 2019, kl 08.00, men du blir inte antagen om
medlemsavgiften inte är betald och registrerad hos
oss.
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Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i föreningen Senioruniversitetet Växjö kallas härmed till årsmöte
tisdagen den 11 februari 2020 kl. 15.15 i Ulriksbergskyrkan

Dagordning
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

3.

Årsmötets utlysande

4.

Godkännande av dagordningen

5.

Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

6.

Godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

7.

Föredragning av revisionsberättelse

8.

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden

9.

Föredragning av förslag till budget för 2020 samt fastställande av medlemsavgiften för 2021

10.

Val av ordförande för 1 år

11.

Val av 5 ordinarie ledamöter för 2 år

12.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år

13.

Val av valberedning

14.

Inkomna motioner

15.

Årsmötet avslutas

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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Ett år har gått - igen
Tiden går fort när man har roligt. Ett ordspråk som
stämmer väl in på oss som arbetar i SUVs styrelse.
Visst är det arbetsamt emellanåt, men vägs upp
av medlemmarnas uppskattning, alla intressanta
föreläsningar vi får lyssna till och inte minst av att få
WUlႇDVnPnQJDDYYnUDI|UHOlVDUH
Även om vi genom åren kommit med många förslag
till aktiviteter inom styrelsen, vill och behöver vi ha
ett nära samarbete med er medlemmar (våra uppdragsgivare). Här är alla bidrag från er medlemmar till ovärderlig hjälp.

Till minne
I början av året miste vi vår styrelseledamot
Maj-Lis Ulfsparre, som lämnade oss allt för tidigt.
När vi vid årets julavslutning tänder det traditionella
ljuset för att minnas dem som inte är med oss längre,
så tänker vi speciellt på Maj-Lis med tacksamhet för
det arbete hon lade ner på SUV under många år.
Slutligen vill vi i styrelsen tillönska er alla en riktigt

God Jul och Gott Nytt År

När vi tittar tillbaka på vad som hänt under detta året
kan vi konstatera att vi genomfört femtio föreläsningar, åtta månadsmöten, närmare fyrtio studiecirklar,
studiebesök samt ett antal resor. Ett stort utbud där
GHÀHVWDDYYnUDPHGOHPPDUNDQKLWWDQnJRWDY
intresse.
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