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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.

Tack till SUV:s alla medlemmar
Först vill jag tacka för förtroendet att få leda
arbetet i denna fantastiska förening med cirka
2000 medlemmar. Jag lovar att göra mitt bästa.
Sedan kan vi konstatera att stora förändringar
har skett i styrelsen. Två duktiga ledamöter,
Eva Gustafsson och Eva Jordevik har tyvärr
lämnat jordelivet alldeles för tidigt. Vi saknar
dem så mycket.
Vill också framföra ett stort tack till vår tidigare
ordförande Britt Segerberg som under 6,5 år
lett verksamheten på ett förtjänstfullt sätt.
Jag vill också tacka alla medlemmar, dels för
att ni har haft tålamodet att vänta under hela
pandemitiden, dels för att ni återkommit till våra
aktiviteter under höstterminen, det värmer.

Vi har av olika anledningar haft lite problem
med faktureringar men hoppas att vi löser detta
på ett bra sätt.
Nu ser styrelsen framåt och hoppas på en
normal vårtermin och att ni medlemmar kommer
att bli nöjda. Vi hoppas att vårens föreläsningar, månadsmöten, studiecirklar, resor och
studiebesök skall locka till många möten.
Senioruniversitetets motto är som ni vet
”Kunskap och Samvaro”. Kunskapen förmedlas
av våra duktiga och kunniga föreläsare och
cirkelledare och den sociala samvaron märks
tydligast på sorlet i våra kafferum.
Varmt välkomna till en ny termin, våren 2022!
Sigvard Jakobsson
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Månadsmöten

8/2

Kungliga katter – får vi behålla dem?

8/3

Sverige - det nya Vinlandet

12/4

Asa Herrgård i dåtid och nutid

10/5

Med hjärtat mot vinden

Människans fascination för de stora kattdjuren är lätt att förstå. De är hotade och
minskar dramatiskt i antal på grund av ändrad livsmiljö och urskillningslös tjuvjakt.
Thorsten Klint, författare, forskare och naturfotograf, Älmhult
Mötesvärd: Johan Nilsson

Det finns olika sätt att odla vin på. Finns det för- och nackdelar med de olika
sätten? Var i Sverige är det bäst att odla vin? Finns det olika vinstilar och hur gör
man dessa?
Murat Sofrakis, vinodlare, vinmakare, Klagshamn
Mötesvärd: Britt-Marie Palrén

Få platser i länet har väl en sådan spännande historia som Asa Herrgård med
både ett svenskt och tyskt ägande bakom sig. Därefter har den varit skogsbruksskola och är idag en modern konferensanläggning.
Stefan Bergqvist har bott i Asa där han arbetat på SLU:s försöksstation.
Mötesvärd: Sigvard Jakobsson

Oscar Roslund, musiker och tonsättare, spelar och berättar om sina tonsättningar
av Ölandspoeterna Barbro Lindgren, Nina Södergren, Anna Rydstedt och Tove
Folkesson.
Oscar Roslund sång och gitarr, och Jesper Lindberg banjo och pedalsteel guitar.
Mötesvärd: Ingrid Stålne
Obs! Till månadsmötena behövs ingen föranmälan.
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Lokal		
Ulriksbergskyrkan		
Tisdagar
kl 13.30-15.30
					
Ev. medlemsmöte kl 15.15-15.30
									

Musik - föreläsningsserie

17/2

Jazzsångarfavoriter – olika sound och sångsätt

3/3

In i Musiken

17/3

Om kontrapunkten genom historien

31/3

Franz Liszt, 1800-talets store pianovirtuos och demonestradör

28/4

Opera bland böcker

Många sångare och sångerskor har förgyllt jazzen i våra högtalare genom åren.
Alla med en unik klang och frasering.
Carin Lundin, jazzsångerska, tillsammans med
jazzpianisten Mathias Algotsson, Stockholm

Soloklarinettisten och konsertmästaren Dan Larsson tar oss med på musikaliska
betraktelser inifrån musiken.
Dan Larsson, soloklarinettist vid Östgötamusiken i Linköping

Kontrapunkttekniken, som började utvecklas under medeltiden, blomstrade särskilt
under renässansen och barocken.
Hans-Erik Holgersson, lektor, Växjö

Ett föredrag om Liszts spektakulära liv och fascinerande verk.
Per Nyrén, musikkännare och f.d. pianopedagog, Arild

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 Henrik Kilhamn och cellisten
Hanna Bendz, Göteborg

Lokal		
Avgift		
Kurs nr		

Ulriksbergskyrkan		
Torsdagar
200 kr			
Kursvärdar
101							

kl 13.30-15.30
Ingrid Stålne
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Historia - föreläsningsserie

14/2

Paradoxen John F. Kennedy

28/2

En nations födelse

14/3

Katolska kyrkan under nazismen – vad kan vi lära?

28/3

Telestadsmonumentet berättar – en 6000-årig historia

11/4

1991 – och sedan?
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John F. Kennedy fick bara vara USA:s president i 1036 dagar innan han mördades.
Ett porträtt av en människa vars liv var fullt av paradoxer.
Bengt Liljegren, historiker och författare, Lund

1775 gjorde tretton engelska kolonier på Amerikas östkust uppror mot England.
Resultatet kom att bli en ny stat: USA.
Paul Löfgren, fil.mag i historia, Växjö

Var påven Pius XII, Vatikanen och den katolska kyrkan medlöpare till Hitler eller en
del av motståndet?
Ulla Gudmundson, skribent och diplomat. Sveriges ambassadör i Vatikanen
åren 2008-2013, Rättvik

Per Andrén från Kronobergs Arkeologiska Förening föreläser om Telestads forntid
och Telestadsmonumentet. Han berättar om några av de första tecknen på metallanvändning I vårt land från sen bondestenålder.
Per Andrén, amatörarkeolog, Växjö

Sovjetunionen upplöstes 1991 och istället bildades 15 oberoende stater.
Hur gick det sedan?
Olle Larsson, fil. dr och lektor i historia, Växjö

Lokal		
Avgift		
Kurs nr		

Ulriksbergskyrkan		
Måndagar
kl 13.30-15.30
Britt Albín
200 kr			
Kursvärdar
102								Paul Löfgren

Litteratur/språk - föreläsningsserie

21/2

Shit! Nu exploderar språket!

7/3

Kvinnor och giftmord i 1800-talets Sverige

21/3

Runstenar

4/4

Deckare i Göteborgsmiljö

2/5

Mina möten med Elin Wägner

Vad händer med svenska språket just nu? Föreläsaren ger exempel på nya
företeelser i skriftspråket och siar om vad som kommer att hända med språket.
Patrik Hadenius, språkvetare, publicist och föreläsare

I Sverige var giftmord vid denna tid den vanligaste metoden när kvinnor utövade
dödligt våld. Vilka var dessa kvinnor och vilka var de som föll offer för dessa brott?
Föreläsningen ger svar.
Roddy Nilsson, professor, Växjö

Om litterära och språkliga minnesmärken mitt i landskapet. De skandinaviska
runstenarna är världsunika vittnesbörd över ett Norden för 1000 år sedan.
Per Stille, universitetslektor i nordiska språk, Linnéuniversitetet

Med detektivromanen ”Den stora utställningen” inledde författarinnan sina kriminalromaner i 1920-talets Göteborg. Den senaste, ”Pestön”, ligger högt på säljlistorna.
Marie Hermanson, författare, Göteborg

Som liten pojke träffade Thage författarinnan Elin Wägner i föräldrahemmet i Berg
utanför Växjö. Nu har han skrivit en bok om sina minnen från mötena med henne.
Thage G Peterson, f.d. riksdagsman, minister och talman

Lokal		Ulriksbergskyrkan		 Måndagar
kl 13.30-15.30
Johan Nilsson
Avgift		
200 kr			
Kursvärdar
Kurs nr		103							Britt-Marie Palrén

7

Idrott - föreläsningsserie

24/2

”Som jag minns det”

10/3

En fotbollsresa

24/3

Vägen till olympiskt guld

7/4

Hästkarlar, hästtjejer och hästintresserade
- 100 år med svensk ridsport

Sven Elofsson har under 50 år följt våra framgångsrika lokala lag, idrottsstjärnor,
och kända lokala idrottsledare både inom vårt land och utomlands.
Sven Elofsson, f.d. sportjournalist, Smålandsposten, Växjö

Från ett kamratgäng på Öster, via Allsvenskan – svensk mästare – proffs i Belgien
– tränare i Norge till förbundskapten och VM-brons 1994.
Tommy Svensson, f. d. förbundskapten, Växjö

En tioårig resa från ungdom till världselit. En långsam process med socialt,
mentalt, tekniskt och fysiskt innehåll.
Vésteinn Hafsteinsson, friidrottstränare i världsklass, Växjö

För hundra år sedan var antalet hästar mer än dubbelt så stort som i dag...
Hur blev det sedan? En spännande resa om svensk ridsport under 100 år.
Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap, Malmö

21/4

Idrotten, ekonomin och samhället
– den samhällsnyttiga (elit-)idrotten?

Vilka ekonomiska effekter har idrotten för den offentliga sektorn eller för hela det
svenska samhället?
Lars Behrenz, vicerektor Linnéuniversitetet, Växjö
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Lokal		
Avgift		
Kurs nr		

Ulriksbergskyrkan 		
Torsdagar
kl 13.30-15.30
200 kr			
Kursvärdar
Sigvard Jakobsson
104							Benny Johansson

Konst & Design - föreläsningsserie

25/2

Gustavsberg, industri och konstnärer i framgångsrik
symbios under 1900-talet

Gustavsberg är känt för toalettstolar, Stig Lindberg och Lisa Larsson men även för
arkitektur och serviser. Vad hände där under 2000-talets första årtionden?
Birgitta Hansson, f. d. kulturchef, VD, näringslivschef Värmdö kommun

11/3

Design är ingen konst

25/3

Sven & Ann Margret Ljungberg – Ljungbergmuseets grundare

8/4

Med folkkonsten i bagaget – Ulrica Hydman Vallien

22/4

Skimrande kristall och glänsande linne – kvinnokraft I Småland

Vad är skillnad/likhet mellan konst och design? Här diskuteras vikten av att utgå
från användaren och användarens förutsättningar och då ta hänsyn till miljön.
Dag Holmgren, industridesigner och professor

Konstnärsparet satte Ljungby på kartan och kom att prägla samtidskonsten i Sverige/
världen under sju decennier. Engagemanget för miljö och jämställdhet liksom motståndet mot kärnkraft och politisk byråkrati lämnar ingen oberörd.
Linda Tranquist, konstpedagog och ledamot av Svenska Serieakademin

Förnyare av lera och glas. Ulrica Hydman Vallien är internationellt känd och folkkär.
Hon målade och tecknade på lera och glas, och hon målade olja och akryl.
Tulpaner, ormar och farliga kattdjur spreds bland granar och höghus.
Mailis Stensman, konstkännare och författare, Stockholm

Föredraget bygger på Kerstin Gynnerstedts böcker “En skimrande bubbla av glas.
Ingeborg Lundin glaskonstnär och designer” och “Vävt och broderat under två
sekler, kvinnokraft och kvinnokultur”.
Kerstin Gynnerstedt, fil. dr och docent, numera fritidsforskare, Växjö

Lokal		
Avgift		
Kurs nr		

Ulriksbergskyrkan 		
Fredagar
kl 09.30-11.30
200 kr			
Kursvärdar
Gunnel Holmér
105							Gisela Mattisson
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Kommande föreläsningar - urval
Musik

Månadsmöte

28/4
Opera
bland böcker

8/3
Sverige - det
nya Vinlandet

Murat Sofrakis,
vinodlare, vinmakare, Klagshamn
Det finns olika sätt att odla vin på. Finns det för- och
nackdelar med de olika sätten? Var i Sverige är
det bäst att odla vin? Finns det olika vinstilar och
hur gör man dessa?

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 Henrik Kilhamn och cellisten Hanna
Bendz, Göteborg.

Historia

Litteratur

14/2
Paradoxen
John F. Kennedy

21/3
Runstenar

Bengt Liljegren,
historiker och författare, Lund

Per Stille,
universitetslektor i nordiska språk, Linnéuniversitetet

John F. Kennedy fick bara vara USA:s president i
1036 dagar innan han mördades. Ett porträtt av en
människa vars liv var fullt av paradoxer.

Om litterära och språkliga minnesmärken mitt i landskapet. De skandinaviska runstenarna är världsunika
vittnesbörd över ett Norden för 1000 år sedan.

Idrott

Konst

10/3
En fotbollsresa

8/4
Med folkkonsten
i bagaget – Ulrica
Hydman Vallien
Foto: Per Lindbladh Smp

Tommy Svensson,
f. d. förbundskapten, Växjö

Mailis Stensman,
konstkännare och författare, Stockholm

Från ett kamratgäng på Öster, via Allsvenskan –
svensk mästare – proffs i Belgien – tränare i Norge
till förbundskapten och VM-brons 1994.

Förnyare av lera och glas. Ulrica Hydman Vallien
är internationellt känd och folkkär. Hon målade och
tecknade på lera och glas, och hon målade olja och
akryl. Tulpaner, ormar och farliga kattdjur spreds
bland granar och höghus.
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Litteratur
Plats för de olika aktiviteterna anges vid respektive aktivitet.

Studiecirklar

Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin.

Religion/historia/hembygd

-

Musik/konst

I regel varannan vecka.

Kurs Ämne
LITTERATUR
1
Litteraturcirkel I
Vi läser och diskuterar litteratur.
Pensionärernas Hus. Max 16 deltagare.
Litteraturcirkel II
Moderna svenska romaner.
Pensionärernas Hus. Max16 deltagare.
RELIGION/HISTORIA/HEMBYGD
10
Kyrkor i närheten
Besök på ort och ställe.
Samling vid Ulriksbergskyrkan första gången.
2

11

1900-talets historia
IOGT, Vattentorget. Max 15 deltagare.

Nedslag i svensk språkhistoria NY CIRKEL
Varför ser vårt språk ut som det gör?
IOGT, Vattentorget. Max 10 deltagare
MUSIK/KONST
21
Bluesens historia
En fördjupning i bluesens värld.
IOGT, Vattentorget. Max 16 deltagare.
12

Ledare

Tid

Start

Avgift

Christin Book

Tor kl. 09.30
Jämna veckor

10/2

360 kr

Ingrid Nettervik

Ons kl. 09.30
Udda veckor

16/2

360 kr

Anita Liepe

Ons kl. 13.00
13.00
Udda
Jämnaveckor
veckor

30/3
23/3

360 kr
kr
300

Paul Löfgren

Tis kl. 13.00
Udda veckor

15/2

360 kr

Per Stille

Tis kl. 13.00
Jämna veckor

22/2

360 kr

Mats Sturesson

Tis kl. 09.30
Udda veckor

15/2

360 kr

Tis kl. 09.30
Jämna veckor

8/2

360 kr

22

Klassiska pärlor
Vi lyssnar och diskuterar klassisk musik.
IOGT, Vattentorget. Max 16 deltagare.

Sven Munck

23

70-talets popmusik.
V lyssnar på 60- och 70-talets tophits.
Hjalmar Petris väg 4, Tallgården.
Max 15 deltagare

Gunnar Svensson Tor kl.13.00
Udda veckor

17/2

360 kr

24

Konsthistoria
Den moderna konstens framväxt i Sverige.
Folkuniversitetet Lineborgsplan. Max 14 deltagare.

Thomas Hedrén

Tis kl. 13.00
Udda veckor

15/2

360 kr

25

Konst- och bruksglas i Sverige
Smålands museum. Max 20 deltagare

Björn Arfvidsson
Gunnel Holmér

Ons kl.09.30
Udda veckor

16/2

400 kr
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Studiecirklar

Natur
Plats för de olika aktiviteterna anges vid respektive aktivitet.
Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin.

Övriga kurser
I regel varannan vecka.
Kurs

Ämne

NATUR
30
Landskapsarkitektur
Vi besöker parker och trädgårdar.
Samling: Ulriksbergskyrkan första gången.
Max 15 deltagare.

Ledare

Start

Avgift

Mårten Segerberg Ons kl. 13.00
Varje vecka

27/4

300 kr

Christer Lindkvist

Ons kl. 10.00
Varje vecka
5 gånger

27/4

250 kr

31

Vandringar i ur och skur
Vana att gå och grundkondition krävs.
Samling vid Hemköp, Fagrabäck.
Medtag fika. Max 20 deltagare.

32

Fåglar i och runt Växjö
Ola Bondesson
Samling första gången vid Ekotemplet Teleborg.
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och jämna
veckor.

Tis kl.07.30

15/3

300 kr

33

Fåglar i och runt Växjö
Ola Bondesson
Samling första gången vid Ekotemplet Teleborg.
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och jämna
veckor.

Ons kl. 07.30

16/3

300 kr

34

Fåglar i och runt Växjö
Ola Bondesson
Samling första gången vid Ekotemplet Teleborg.
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och jämna
veckor.

Tor kl. 07.30

17/3

300 kr

Tor ca 9-12
Varje vecka

28/4

300 kr

Tis kl 10.00
Varje vecka
5 gånger

3/5

250 kr

Med cykel till Växjös gröna pärlor
Lars Andersson
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
36
Vilda växter
Lena Lorén
Vi promenerar på vackra platser i Växjö och tittar på
vilda växter.Samling vid Simhallens ingång första
gången. Medtag fika och lupp. Max 20 deltagare.
35

12

Tid

40

Arkeologi
Arkeologi i Norden samt forntida hantverk.
Tallgården, Hjalmar Petris v 4. Max 15 deltagare.
30/3 och 27/4 utomhus och 11/5 heldagsutflykt.
Kläder efter väder.

Per Andrén

Ons kl 09.30
Udda veckor
5 gånger

16/3

250 kr

41

Aktiekunskap, nybörjarkurs
IOGT, Vattentorget. Max 10 deltagare.
OBS! Ta med smartphone, surfplatta eller dator.

Ann-Christin
Johansson

Ons kl. 09.30
Udda veckor

16/2

360 kr

42

Aktiekunskap, fortsättningskurs
IOGT, Vattentorget. Max 10 deltagare.
OBS! Ta med smartphone, surfplatta eller dator.

Ann-Christin
Johansson

Ons kl. 13.00
Udda veckor

16/2

360 kr

Språk
Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetets lokaler,
Lineborgsplan 11, förutom kurs 51 Let´s talk, write
and read som äger rum i IOGT:s lokaler vid Vattentorget.

Studiecirklar

Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
Alla språkcirklar har max 14 deltagare förutom kurs 51 Let´s talk, write and read som har 12.
Kurs Ämne
SPRÅK
50
Engelska
Brush up your English! Nivå B1
51
Engelska
Let's talk,write and read! Nivå B1
IOGT, Vattentorget.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Franska
Högstadienivå II
Franska
Gymnasienivå I.
Franska
Gymnasienivå III
Franska
Gymnasienivå II
Franska
A1+A2
Italienska
Konversation
Italienska
A2 + B1
Italienska
A1+A2
Italienska
A2 + B1
Spanska
A1+A2
Spanska
A2+B1
Spanska
B1
Spanska
Nybörjare + A1
Tyska
Konversation

Ledare

Tid

Bodil Persson

Tor kl. 13.00
Varje vecka
Tor kl. 09.30
Jämna veckor

Ann-Christin
Gunnarsson
Birgitta Wohlmer

Tor kl.13 00
Udda veckor
Birgitta Wohlmer Fre kl. 09.30
Jämna veckor
Birgitta Wohlmer Tor kl. 09.30
Udda veckor
Birgitta Wohlmer Ons kl. 09.30
Udda veckor
Birgitta Wohlmer Ons kl. 12.30
Udda veckor
Sofia Holm
Tor kl. 09.30
Jämna veckor
Britt Albín
Tis kl. 10.00
Udda veckor
Britt Albín
Tis kl. 13.00
Udda veckor
Britt Albín
Mån kl. 13.00
Jämna veckor
Elisabet Wahlberg Tis kl. 13.00
Jämna veckor
Silvia Ruiz
Mån kl. 09.30
Jämna veckor
Elisabet Wahlberg Ons kl.09.30
Jämna veckor
Silvia Ruiz
Mån kl. 09.30
Udda veckor
Doris Muranyi
Ons kl.13.00

Jämna veckor

Start

Avgift

3/3

360 kr

10/2

360 kr

17/2

360 kr

11/2

360 kkr

17/2

360 kr

16/2

360 kr

16/2

360 kr

10/2

360 kr

15/2

360 kr

15/2

360 kr

21/2

360 kr

8/2

360 kr

21/2

360 kr

9/2

360 kr

14/2

360 kr

9/2

360 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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Studiecirklar - urval

Aktiekunskap

Svenskt konst-och bruksglas

Målet är att bygga en stabil
aktieportfölj. Du får kunskap om
den svenska och globala aktiemarknaden. Du lär dig att ”hitta”
aktier. Vi läser och diskuterar
samhällsfrågor, som kan leda till
bra aktiebeslut. Du lär dig även
om fonder. Det är så roligt och
spännande!

Upplev och lär om vårt svenska konst-och bruksglas under sex
sekel. Svenska glaskonstnärer har gjort de svenska glasbruken
kända över hela världen.

Cirkelledare:
Ann-Christin Johansson
Cirkel nr: 41 och 42

Cirkelledare: Gunnel Holmér och Björn Arfvidsson
Cirkel nr: 25

Nedslag i svensk språkhistoria NY CIRKEL
Vad har format vårt språk och varför ser det ut som det gör?
Vi arbetar oss sakta tillbaka i historien, tittar på texter från olika
perioder och uppmärksammar viktiga förändringar och deras
samband med samhällets förändringar.
Cirkelledare: Per Stille

Cirkel nr: 12

Utomhuscirklar
För dig som tycker om att vara
ute i naturen finns det mycket
att välja mellan. Vandra i ur
och skur, besöka parker och
trädgårdar, fågelskåda, cykla
till Växjös gröna pärlor eller
titta på vilda växter.
Läs mer på sid 12

Språkkunskaper ger glädje!
Med kunskaper i språket får man ut
så mycket mer av sin resa. Kom med i
någon av våra språkcirklar: engelska,
franska, italienska, spanska och tyska!
Läs mer på sid 13

Kyrkor i närheten

Konsthistoria

Kyrkorna representerar en stor del
av de byggnader vi har kvar sedan
medeltiden. Man kan i dem se utvecklingen fram till 1800-talets stora
”Tegnérlador”. Oftast finns här äldre
och intressanta föremål att se på.

Om den moderna konstens framväxt i Sverige. Ofta har ”De Ungas”
första utställning i Stockholm 1909
beskrivits som den moderna
konstens intåg i Sverige.

Cirkelledare: Anita Liepe
Cirkel nr: 10
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Cirkelledare: Thomas Hedrén
Cirkel nr: 24

Gillar du
musik?
I våra cirklar
får du inte bara
lyssna på bra
och intressant
musik utan
du får också
berättat för dig
om kompositörer,
musiker och
sångare.
Vi erbjuder
cirklar i klassisk
musik, pop och
blues.
Läs mer
på sid 11

Studiebesök

Alutrade AB

Kommunhuset

Nostalgimuseum

Välkomna på företagsbesök
hos Alutrade – Årets företagare
i Växjö 2021. Mattias Söderqvist
berättar om ledarskap, delaktighet och trivsel på arbetsplatsen.
Därefter bjuds vi på fika och
rundvandring.

Äntligen får vi titta in i det nya
kommunhuset. I skrivande stund
är det plan 3 som kommer att
visas, men det kan ändras under
våren.

Välkomna till ett litet nostalgimuseum med stor igenkänningspotential. Vi besöker Sigvard
Jakobsson i Skårtaryd och hans
samlingar av bruksföremål.

Tid
Onsdagen den 16/2 kl.14.00

Tid
Onsdagen den 16/3 kl.13.30

Tid
Onsdagen den 20/4 kl.14.00

Samling
Älgvägen 10

Samling
Kommunhuset/stationshuset

Samling
Skårtaryd Norregård 3

Övrigt
Besöket tar ca 1,5 timme
Inklusive fika.
Max 30 personer

Övrigt
Besöket tar ca 30 min.
För närvarande max 15
personer

Övrigt
Besöket tar ca 1-2 timmar.
Max 30 personer

Aktivitet 301

Aktivitet 302

Aktivitet 303

Anmälan görs på hemsidan eller genom att ringa till
något av våra ombud. Studiebesöken kostar 50 kr. Ingen
återbetalning vid återbud. Vid återbud kontakta någon av
de ansvariga så att någon annan kan få din plats.

Ansvariga

Britt-Marie Palrén och Ingrid Stålne
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Resor

Sound of Music
Sound of Music på Malmö Opera. Kanske världens
mest kända musikal, älskad av generationer. Med
sina många välkända hits är det en berättelse för
alla åldrar om musikens glädje, om att hitta sin väg
i livet och att våga stå upp mot orättvisor.

Avresa:

Söndagen den 30 januari kl. 11.00

Från:

Parkeringen vid Norrtullskolan

Hemkomst:

kl. 22.00-23.00

Operamiddag i foajén
Njut av en trerättersmiddag i den vackra foajén
som i äkta Sound of Music-anda har Schnitzel som
varmrätt. Förrätt och varmrätt serveras före föreställningen, dessert vid samma bord i pausen.

Max antal:

48 personer

Kostnad:

1 150 kr

Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Anmälan:

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

Ingår:

		

Biljetter och bussresa.
Foajémiddag med 1 glas vin,
starköl eller alkoholfritt före
föreställningen. Dessert i pausen
vid samma bord.

Avbokning:

Se sidan 20

Reseledare: Ingrid Stålne och Britt-Marie Palrén
Aktivitet nr: 307
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Resor

Louisiana

Möt våren på vackra Österlen

Louisiana är ett privat konstmuseum, som ligger
vackert med en vidunderlig utsikt över Öresund.
Man har en permanent- och en specialutställning.
I skrivande stund vet vi inte vad det är för en
specialutställning, men det kommer att meddelas
på hemsidan

Förmiddagen
Förmiddagskaffe vid vackra Brösarps backar - själva
sinnebilden för Österlen. Vi besöker 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
av flera generationers kunskap om fruktodling och
frukt. Den som vill kan också handla i musteributiken.

Avresa:

Onsdagen den 20/4, kl. 08.00

Från:

Ulriksbergskyrkan

Hemkomst:

Ca kl. 19.00

Max antal:

45 personer

Kostnad:

300 kr. Inträde och lunch betalas av 		
deltagarna själva. Busskaffe ingår.

Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Anmälan:

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

Avbokning:

Se sidan 20

Vår guide:

Britt Mossberg

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

Onsdagen den 11 maj, kl. 07.00

Från:

Ulriksbergsskyrkan

Hemkomst:

ca kl.19.30

Max antal:

40 personer

Kostnad:

750 kr

Reseledare: Paul Löfgren

Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Aktivitet nr: 306

Anmälan:

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

Ingår:

Bussresan, guidade visningar
på Äpplets Hus och Backåkra,
lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Avbokning:

Se sidan 20

Reseledare: Ingrid Stålne och Britt-Marie Palrén
Aktivitet nr: 304
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Resor

Vårens kulturresa till Tallinn och Riga
Vi upplever Sveriges en gång näst största stad, en stadion för körsång, lyssnar på en av
världens mest berömda romantiska orglar samt på en av Verdis oftast spelade operor.
På morgonen den 19 april lämnar vi Växjö och reser
till Stockholm med Gerts buss, Älmhult, för vidare
transport till Tallinn och Riga. Vi reser över Östersjön
och startar med en gemensam middag ombord samt
inkvarteras i dubbelhytter.
Nästa morgon anländer vi till Tallinn och fortsätter med
vår egen buss in till centrum och vårt hotell. På vägen
passerar vi ”körsångens stadion” med en traditionstyngd arena för hundratals medverkande. Därefter
kommer vi att få en guidad tur i den gamla staden som
har stora likheter med Gamla Stan i Stockholm.
Om aftonen går vi på Nationaloperan för att uppleva
en av Verdis mest framförda operor, ”La Traviata”.
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Morgonen därpå reser vi vidare till Riga. Huvudattraktionen är Rigadomen, där vi får uppleva en konsert
på den världskända orgeln signerad av den franske
orgelbyggaren Cavaillé-Coll med efterföljande demonstration. Även i Riga får vi en guidad tur i den gamla
stadskärnan. Visste ni att Riga under 1600-talet var
Sveriges till befolkningen näst största stad?
En intressant utflykt går till Jurmala vid Östersjökusten, en mycket känd badort med mängder av
gamla grosshandlarvillor byggda för Rigas överklass.
I Riga besöker vi också nationella konstmuseet.
Baltikumbesöket avslutas ombord på Siljaline för
återresa till Stockholm med gemensam måltid.
Hemresan går med buss tillbaka till Växjö den 24 april
med ankomst c:a 17.00.

Resor

Avresa:

19 april

Hemkomst:

24 april ca kl.17.00

Max antal:

48 personer + 2 reseledare

Kostnad:

6 000 kr

Ingår:

• buss med lunch
Växjö – Stockholm t.o.r.
• måltider vid överfarterna inkl.
frukost (övriga måltider planerar
och bekostar man själv)
• guidade turer
• hotell inkl. frukost
• operaföreställning
• orgelkonsert
• museibesök

Anmälan görs tidigast den 10 december kl.
08.00 på telefon 070 – 547 16 62. Max 2 anmälningar/telefonsamtal.
OBS! Giltigt Covidbevis krävs.
Vid inställd resa som resultat av nationella regler
till följd av t.ex. pandemin återbetalas anmälningsavgiften. Kontrollera att din hemförsäkring ersätter
dig vid avbokning på grund av t.ex. sjukdom.

För enkelrum/enkelhytt
tillkommer 1 500 kr resp. 360 kr.
Betalning:

När du fått en faktura från SUV.

Avbokning:

Se sidan 20

Reseledare: Björn W Stålne,
		
+46 (0)70 547 16 62
		Ingrid Stålne,
		
+46 (0)708 65 82 64
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Anmälningsvillkor
Kursstart och kallelse
När du får en faktura visar den vilka aktiviteter du
blivit antagen till. Observera att 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 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.

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.
Om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader
som debiteras SUV och som vi inte kan påverka.
Belopp under 100 kronor återbetalas inte.
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Utökade EU-direktiv för hantering av
personuppgifter i dataregister
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 sända dig information om kommande
verksamhet.
I undantagsfall lämnar vi uppgifterna vidare till
kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning
av verksamhet som delvis finansierats med offentliga
medel. Avslutar du ditt medlemskap stryks du direkt
ur våra register.
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.

Anmälan
Hur du blir medlem och anmäler
dig till aktiviteter
Att bli medlem

Det finns två alternativ att bli medlem:
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.
Efter din anmälan får du en faktura med ditt OCRnummer som finns längst ner till vänster på fakturan.
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.

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 OCR-nummer är förtryckt och finns längst
ner till vänster på fakturan. Du får alltså inget
separat besked om du har blivit antagen 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.

Bankgiro:

5591-3289

Anmälan till aktivitet
Det finns två alternativ:
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 6/12 2021, 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 6 december, 2021. Sista anmälningsdag är
den 21 januari 2022. I mån av plats kan anmälningar
accepteras efter sista anmälningsdagen. Förnyad
anmälan måste göras varje termin till cirklar och
föreläsningsserier.

Ombud
Yvonne Gustafson

070-659 14 92

Maj-Lis Sallhag		

073-922 65 15

Anita Svedenbrant

070-376 17 21
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Frågor och svar
Hur får jag reda på ändringar i programmet?.......... Ändringar publiceras på vår hemsida
www.suvxo.se. 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.
Hur vet jag om jag kommer med .............................. Se ovanstående. Du får en faktura ...
om jag står på reservplats?
Varför är en aktivitet rödmarkerad? ......................... Det innebär att den är fullbokad och du hamnar på
reservplats.
Har jag förtur till en cirkel som ..................................... Nej, ny anmälan måste göras varje termin.
jag tidigare gått på?
Kan jag anmäla mig till en ....................................... Nej, du anmäler dig till en hel serie. Om det finns
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, ingår i ditt medlemsskap.
Hur betalar jag? ........................................................ Du betalar när du fått en faktura där övre delen är
ditt medlemskort/deltagarkort. Om du betalar via
internetbank använder du det OCR-nr som finns på
fakturan. I annat fall använder du inbetalningskort
du fått från oss.
Jag hittar inte fakturan med OCR-numret............... Ja, gå in på www.suvxo.se. Klicka på Anmälan,
Finns OCR-numret någon annanstans?
scrolla ner till Anmälan aktiviteter, fyll i ditt medlemsnummer och förnamn och klicka sedan på Aktivitet i
vänstra marginalen.
Hur kontaktar jag ombuden? ................................... Du ringer någon av dessa:
Yvonne Gustafson		
Maj-Lis Sallhag		
Anita Svedenbrant		

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

Till vårterminen 2022 kan du anmäla dig tidigast den
När kan jag anmäla mig till en aktivitet? ................. 6/12, 2021, kl 08.00, men du blir inte antagen förrän
medlemsavgiften är betald och registrerad hos oss.
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Kallelse Årsmöte
Medlemmarna i föreningen Senioruniversitetet Växjö
kallas härmed till årsmöte

Årsmöte Tisdagen den 8 februari
kl. 15.00 i Ulriksbergskyrkan
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 för 2022 samt fastställande av medlemsavgiften för 2023
Val av ordförande för 1 år
Val av 5 ordinarie ledamöter för 2 år
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år
Val av valberedning
Inkomna motioner
Årsmötet avslutas

SUV:s styrelse
Sigvard Jakobsson		070-928 53 02
Ingrid Stålne		070-865 82 64
Britt Albin		070-407 85 93
Britt-Marie Palrén		070-678 46 66
Gisela Mattisson		070-231 28 91
Paul Löfgren		0470-806 66

Christina Magnéli		070-533 43 03
Johan Nilsson		0470-257 57
Benny Johansson		070-368 09 35
Anders Råberg		0470-77 77 63
Gunnel Holmér		070-252 82 71		

Sigvard Jakobsson
Ordförande

Ingrid Stålne
Vice Ordförande

Britt Albín
Sekreterare

Christina Magnéli
Ledamot

Johan Nilsson
Ledamot

Britt-Marie Palrén
Kassör

Benny Johansson
Ledamot

Gisela Mattisson
Ledamot

Anders Råberg
Ledamot

Paul Löfgren
Ledamot

Gunnel Holmér
Ledamot

Styrelsen för Senioruniversitetet i Växjö vill tacka Folkuniversitetsföreningen för de ”akademiska bidrag”
som vi erhållit för vissa av våra disputerade föreläsare.
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Senioruniversitetet
VÄXJÖ

ETT

VÄLKOMMEN!
Postadress

Lineborgsplan 11
352 33 VÄXJÖ

Telefon 0470-295 20
E-post

info@suvxo.se

Hemsida www.suvxo.se
Bankgiro 5591-3289

