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

Medlemmarna i föreningen 

kallas härmed till årsmöte 

Tisdagen den 7 februari, kl. 15.00 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 2023 samt fastställande av medlemsavgiften för 2023

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



Ansvarig utgivare: Sigvard Jakobsson, Senioruniversitetet Växjö
Grafisk formgivning: Ann Yngvesson, SUV och Sara Karlsson, Eklundens
Tryck: Eklundens grafiska, Växjö, miljödiplomerade

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, föreläsnings-
serier, 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.
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Många medlemmar känner säkert igen sig i vårens 
program. Det är som vanligt en blandning av föreläs-
ningsserier, studiecirklar, studiebesök och resor med 
olika inriktning. Vår förhoppning är att både nya och 
gamla medlemmar ska hitta något som är intressant. 

Som vanligt tar vi naturligtvis gärna emot tips och 
ideer om föreläsare och andra programpunkter. 
De sparas och blir underlag inför kommande års 
programplanering.

Hemsidan
Vi jobbar hela tiden med vår hemsida där ni kan få 
aktuell information och eventuella programändringar.  
Styrelsen vill uppmana medlemmarna att regelbundet 
besöka SUV:s hemsida med adress www.suvxo.se

Facebook
Senioruniversitetet finns på Facebook. Sidan har för 
närvarande ca 1 400 följare. Där kan man ta del av 
aktiviteter som ägt rum i bild och text. Följ oss gärna 
på Facebook för att få en inblick i vår verksamhet.

Cog Work
Vi har nu bytt till ett nytt digitalt program som vi hoppas 
mycket på. Vi tror det blir mer användarvänligt för 
oss alla.

Festkonsert för våra medlemmar!
Den 26 mars, kl 15.00 har vi glädjen att bjuda våra 
medlemmar på en supermusikalisk totalupplevelse 
i världsklass med Stefan & Kim tillsammans med 
Växjö Stads Symfoniorkester. Läs mer på sid 19.

Med dessa ord tackar vi för en varm och innehållsrik 
höst. Vi hoppas på en lika bra uppslutning till vårens 
begivenheter. Vi vill också passa på att önska er en 
God jul och ett Gott nytt år och varmt välkomna 
tillbaka till våren.

Sigvard Jakobsson

Ordförande har ordet

Tack till SUV:s alla medlemmar
Nytt år, ny termin och nytt program! 

Styrelsen presenterar här programmet 
för vårterminen 2023.
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7/2 Familjesystemet - en nyckel för att förstå sig själv
Att kartlägga sitt familjesystem kan ge en djupare förståelse för en själv och andra.
Karin Bengtsson, läkare, specialist i allmänmedicin, arbetat med 
Bowens systemteori sedan 1995
Mötesvärdar: Ulla Svensson och Britt-Marie Palrén

7/3 Svensk mobiltelefonhistoria
Redan för 100 år sedan drömde man om att kunna telefonera när man satt i en 
bil. Idag har vi alltid telefonen med oss. Föreläsaren berättar i ord och bild om 
Ericsson/Sony Ericssons spännande resa.
Per Göran Ohlsson, Lund
Mötesvärdar: Ronnie Dovskog och Britt-Marie Palrén

4/4 Människans hjärna och vår förståelse av omvärlden
Människans på samma gång enastående och lättlurade hjärna både fascinerar 
och förbryllar. Hjärnans uppkomst och funktioner, särskilt det gäckande själv-
medvetandet, börjar så småningom klarna efter studier på alla nivåer från gener 
via nervbanor till psykologi. 
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi
Mötesvärdar: Britt-Marie Palrén och Ulla Svensson

9/5 Dan Larsson - klarinettist och föreläsare
Klarinettisten Dan Larsson tar oss med till sommaren och till sommarens musik. 
Till Peterson-Bergers ”Sommarhagen” och till flydda tiders dansbanor. Skrönor, 
berättelser och anekdoter blandas med den vackraste musik man kan tänka sig.
Dan Larsson, klarinettist och föreläsare
Mötesvärdar: Ingrid Stålne och Elisabeth Wernerson Johnson

Obs! Till månadsmötena behövs ingen föranmälan.

Månadsmöten

Lokal Ulriksbergskyrkan Tisdagar kl 13.30-15.30
Ev. medlemsmöte kl 15.15-15.30 
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Musik - föreläsningsserie

16/2 Jane Austen och musiken
Italienska arior som måste översättas, den oemotståndliga lusten att dansa en 
skotsk jig, erbjudandet att öva i en del av slottet där ingen blir störd, ett pianoforte 
som plötsligt dyker upp utan avsändare. Jane Austens sex odödliga romaner är 
fulla med musik.
Cecilia Alrikson, sång och klaviatur, Anna Braw, violin, viola, sång

2/3 My old friend the blues
Mats Sturesson sjunger och berättar om ett livslångt beroende.
Mats Sturesson, f.d. skådespelare

16/3 Musiken närmast lyssnarna
Tillsammans med Pernilla Eskilsdotter lyssnar vi på klassisk musik som berör och 
påverkar lyssnarna av Klassisk morgon i P2. Pernilla ger egna reflektioner och 
funderar över vad det kan vara som gör den angelägen för oss som lyssnar idag.
Pernilla Eskilsdotter, programledare Klassisk morgon i P2

30/3 Magdalena
I musikföreställningen Magdalena får vi träffa Bibelns Maria Magdalena och Anna 
Magdalena Bach, Johann Sebastians andra fru. Dessa två kvinnors möte utgör 
den första delen av föreläsningen.
Paula Gårsjö, viola och Maria Sennvall, sång

20/4 Musik som ingen får höra
Det finns klassisk musik som har ansetts farlig att lyssna på och därför har förbjudits.
Hans-Erik Holgersson, lärare i musikteori vid Linnéuniversitetet, Växjö

Lokal Ulriksbergskyrkan Torsdagar kl 13.30-15.30 
Avgift 200 kr Kursvärdar Ingrid Stålne

Elisabeth Wernerson Johnson
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Historia - föreläsningsserie

13/2 Nato igår, idag och imorgon
Sverige kommer att bli medlem i Nato och vi behöver öka vår kunskap om denna 
organisation. Gunnar Karlson sammanfattar Natos historia från 1940-talet till idag. 
Han beskriver vad Nato är och hur alliansen fungerar och avslutar med några 
tankar om framtiden. 
Gunnar Karlson, f.d. chef för den militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten, Must

27/2 Solkungen, Ludvig XIV och Frankrikes stora sekel
Historikern Andreas Marklund tecknar ett porträtt av Frankrikes solskimrande 
envåldshärskare. Det är en berättelse om absolut makt och gudomlig skönhet, 
krig och kärlek, politiska intriger och manlig fåfänga.
Andreas Marklund, historiker

13/3 Franska revolutionen - orsaker, händelser och följder
Franska revolutionen började som en finanskris men kom att störta det gamla 
franska feodalsamhället. Revolutionens honnörsord blev ”Frihet, Jämlikhet och 
Broderskap”.
Paul Löfgren, fil.mag. i historia

27/3 Berlinmuren - biografi över ett byggnadsverk
Föreläsningen handlar om livet i det delade Tyskland och i det delade Berlin mellan 
åren 1945 och 1989. Ett särskilt fokus kommer att ligga på åren 1961-1989 då 
staden delades av en mur, den så kallade Berlinmuren.
Olle Larsson, fil.dr i historia, författare och lektor i historia vid Katedral-
skolan i Växjö

17/4 Landet utanför
Sverige under andra världskriget med tonvikt på 1940-1942. 
Eftergiftspolitiken, permittenttrafiken och mobiliseringen.
Henrik Berggren, historiker och författare

Lokal Ulriksbergskyrkan Måndagar kl 13.30-15.30
Avgift 200 kr Kursvärdar Benny Johansson

Paul Löfgren
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Litteratur - föreläsningsserie

20/2 Nordisk litteratur i världen
Världslitteraturen består av verk som når framgång och fortsätter att spela en 
väsentlig roll i kulturerna där de gjort sig bemärkta. Vilken nordisk litteratur har fått 
sådan varaktig betydelse ute i världen?
Anders Mortensen, litteraturforskare vid Lunds universitet och ledare för 
Centre for Scandinavian Studies

6/3 Kvinnofångar
Du får möta några av de kvinnor som under andra världskriget satt på Växjö-
fängelset. Deras brott var ofta så kallade nödbrott, orsakade av fattigdom, 
fosterfördrivning, stöld, spioneri och lösdriveri. Detta hände kvinnor i vår tid. 
En av dem var min mormor.
Christina Kellberg, journalist och författare

20/3 I munkens skugga - att skriva skönlitterärt från 
historiska skeenden
Helena Thorfinn skriver om internationella miljöer från Bangladesh, Myanmar och USA. 
Dessa miljöer skildrar hon inifrån och hennes böcker vinner ständigt allt fler läsare.
I ”I munkens skugga” berör hon så skilda saker som Facebook, meditation och folkmord.
Helena Thorfinn, författare och folkmord

3/4 De kommer att vara ”annorlunda svenskar”
För 90 år sedan bodde det två muslimer i Sverige, idag har nästan en miljon muslimsk 
bakgrund. Via de fyra första muslimska familjerna beskriver Simon Sorgenfrei den 
resa som Sverige gjort under 1900-talet.
Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

24/4 Bara ett kapitel till
Vad rör sig i huvudet på en sjuåring? Hur skriver man om svåra ämnen för barn 
och unga utan att det blir för tungt? Går det fortfarande att locka tonåringar till att 
läsa böcker?
Lisa Bjärbo, författare

Skandinavisk 
litteratur

Lokal Ulriksbergskyrkan Måndagar kl 13.30-15.30 
Avgift 200 kr Kursvärdar Gisela Mattisson

Ingrid Stålne
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Idrott - föreläsningsserie

23/2 Finnkampen, landskampen i våra hjärtan, snart 100 år
Under snart hundra år har Finnkampen trollbundit idrottspubliken i Sverige och 
Finland. Ibland har känslorna svallat över men landskampen med dess prestationer 
har en fast plats i hjärtat på idrottspubliken i båda länderna.
Jonas Mellblom, friidrottstränare m.m.

9/3 Att vara förbundskapten för Svenska friidrottslandslaget
Föreläsaren kommer under sin presentation att berätta om hur ett friidrottslandslag 
fungerar och om sin roll som förbundskapten. Vilka har varit de tuffaste motgångarna 
och roligaste framgångarna? Vad skapar en framgång och hur kan vi påverka framtida 
prestationer?
Karin Torneklint, civilekonom samt f.d. förbundskapten för 
Svenska friidrottslandslaget

23/3 Åby/Tjureda IF, en framgångssaga under 75 år
Om föreningens betydelse för orten utifrån dess idrott med bredd till dess 
elitverksamhet och om en förening som samhällsbyggare.
Owe Svensson, f.d. ordförande i Åby/Tjureda IF

13/4 Talangutveckling i en god idrottsmiljö
Föreläsningen kommer att bestå av två delar. Den första fokuserar på talang och 
talangutveckling, den andra beskriver vad som kännetecknar de idrottsliga utveck-
lingsmiljöer som ofta fostrar framgångsrika idrottare.
Per Göran Fahlström, lektor vid Linnéuniversitetet, Växjö

27/4 Brittatorp träningsklubb, en livaktig klubb på landsbygden
Problem och möjligheter med att driva en klubb på landsbygden.

Åke Lundberg, ordförande i Brittatorp Träningsklubb

Lokal Ulriksbergskyrkan Torsdagar kl 13.30-15.30
Avgift 200 kr Kursvärdar Sigvard Jakobsson

Benny Johansson
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Konst & Design - föreläsningsserie

17/2 Signe Persson-Melin - keramisk förnyare  
och unik som formgivare
Signe Persson-Melin har skapat brukskeramik, unik konst, offentliga utsmyckningar 
och mycket annat. Hennes välkända arbeten är lika vackra idag som när de var nya.
Kerstin Wickman, professor emerita i design- och konsthantverkshistoria 
vid Konstfack, författare och journalist

3/3 Att skriva om konst, design och kultur
Thomas Lissing är frilansjournalist och författare med kulturen som arbetsfält. 
Under snart tjugo år har han verkat som konstskribent i Smålandsposten och 
samtidigt skrivit ett antal böcker om lokala kulturmiljöer och kulturpersoner.
Thomas Lissing, frilansjournalist och författare

17/3 Att göra en klassiker - om möbelvärldens kändisar  
och hur de skapas
Vår design- och möbelhistoria är full av klassiker. De syns i inredningsmedia, på 
andrahandsmarknaden och blir inte sällan efterliknade och kopierade. Men vad är 
egentligen en möbelklassiker och hur skapas den?
Anna Wahlöö, fil.dr, universitetsadjunkt vid Lunds universitet

31/3 Josef Frank, Estrid Ericson och Svenskt Tenn
Josef Frank - från etablerad österrikisk arkitekt till svensk formgivare.

Per Ahldén, intendent på Svenskt Tenn Arkiv och samlingar, fil.kand. i 
konstvetenskap

14/4 Blåst, bakat och gjutet - studioglas i Sverige
Sveriges första studiohytta grundades 1968 i Torshälla av glaskonstnären 
Åsa Brandt och hon skulle få många efterföljare i hela landet.
Gunnel Holmér, glashistoriker, fil.dr i historia, Växjö

Foto: Jörgen LudwigssonFoto: Ruona Foto: Svenskt Tenn

Lokal Ulriksbergskyrkan Fredagar kl 09.30-11.30
Avgift 200 kr Kursvärdar Gunnel Holmér 

Gisela Mattisson



Resor

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.

Avresa: Onsdagen den 10 maj kl 08.00

Från: Ulriksbergskyrkan

Hemkomst: Ca kl 19.00

Kostnad: 300 kr. Inträde och lunch betalas av   
deltagarna själva. Bussfika ingår.

Max antal: 45 personer

Vår guide: Britt Mossberg

Reseledare: Paul Löfgren

Avresa: Söndagen den 2/4 kl 8.30

Från: Parkeringen vid Norrtullskolan

Hemkomst: ca kl 23.00

Kostnad: 2 000 kr/person

Max antal: 47 personer

Ingår: Operabiljett och bussresa inkl bussfika på 
hemvägen. ”Dansk frokost” (dvs danske charku-
terier, ”rögvarer”, ost, surdegsbröd på ölandsvete 
och rågbröd). Under nedresan presentation av 
operan inklusive handling och medverkande.  

Anmälan: Inbetalning av avgiften är det samma 
som anmälan till resan. Sista anmälningsdag är 
den 21/12.
Reseledare: Björn W Stålne, Ingrid Stålne och 
Benny Johansson. 

Du kan kontakta någon av reseledarna för mer 
information:
Björn Stålne, telefon 070-547 16 62
Ingrid Stålne, ingrid.stalne@suvxo.se
Benny Johansson, benny.johansson@suvxo.se

Årets stora klassiska operaupplevelse på Det 
Konglige Teater i Köpenhamn.

Vi åker egen buss från Växjö över Öresundsbron 
direkt till Holmen och det nya operahuset. Väl fram-
komna till spelplatsen serveras vi en ”dansk frokost” 
kl 13.00 (lunch).

Föreställningen börjar kl 15.00 och beräknas vara 
slut kl 18.00. Direkt efter föreställningen återvänder 
vi hem till Växjö. Det blir bussmacka och fika på 
hemvägen. 

De som ska bli hämtade vid hemkomsten kan ringa 
från bussen vid återstarten, då vi vet hur lång resan 
ner har varit.

Operaföreställningen Aida Louisiana
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Resor

Vi reser till Norrvikens trädgårdar där vi får guid-
ning, lunch och egen tid att strosa runt.

Trädgårdarna bjuder på upplevelser för alla sinnen. 
Därefter kör vi vidare till Birgit Nilsson Museum. 
Världsartisten Birgit Nilsson (1918-2005) var en av 
1900-talets största klassiska sångerskor.

Avresa: Onsdagen den 17 maj kl 08.00

Från: Ulriksbergskyrkan

Hemkomst: kl 19.00

Kostnad: 600 kr

Max antal: 45 personer

Ingår: Bussresa samt inträde med 
guide på Marinmuseet och Demåne. 
Bussfika, lunch samt eftermiddagsfika.

Reseledare: Ulla Svensson, Ronnie 
Dovskog och Britt-Marie Palrén

Avresa: Onsdagen den 24 maj kl 08.00

Från: Ulriksbergskyrkan

Hemkomst: kl 19.00

Kostnad: 800 kr

Max antal: 45 personer

Ingår: Bussresa, inträde, lunch och guidning 
på Norrvikens trädgårdar. Inträde, guidning med 
hörlurar och fika på Birgit Nilsson Museum. 

Reseledare: Britt-Marie Palrén, Ulla Svensson 
och Ronnie Dovskog

Marinmuseum i Karlskrona
Sveriges nationella museum för det svenska sjö-
försvarets historia. Följ med på en resa från år 
1522 till nutid.

Demånes Värld
Med såg, lera och pensel skapas målningar och 
skulpturer. Välkommen att upptäcka min trädgård 
och skulpturpark. I min värld finns även flera konst-
hallar.

Marinmuseum i Karlskrona 
och Demånes Värld

Norrvikens trädgårdar och 
Birgit Nilsson Museum
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Foto: Jörgen LudwigssonFoto: Ruona Foto: Svenskt Tenn



Studiebesök
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Gemla hembygdsgård 
och leksaksmuseum

Vi besöker Gemla hembygdsgård där 
föreläsarna berättar om Pär Lagerkvists 
uppväxt. På leksaksmuseet ser vid produk-
tionen från 1866 fram till idag.

Var: Gemla hembygdsgård

När: Onsdag 15 februari kl 13.30 - 15.30

Avgift: 100 kr, fika finns att köpa på plats 
för 50 kr
Max antal: 30 personer

Anmälan: Görs på hemsidan eller genom 
att ringa till något av våra ombud (tel. se s. 18). 
Vid återbud kontakta någon av de ansvariga 
så att någon annan kan få din plats.

Ansvariga: Britt-Marie Palrén och 
Ulla Svensson

Sundets 
reningsverk

När hushåll och verksamheter har använt 
vatten och det spolas ner i avloppet, måste 
det renas innan det släpps ut i naturen 
igen. Om detta får vi veta mer.

Var: Sundets reningsverk

När: Onsdag 15 mars kl 13.30 - 15.00

Avgift: 50 kr

Max antal: 30 personer

Anmälan: Görs på hemsidan eller genom 
att ringa till något av våra ombud (tel. se s. 18). 
Vid återbud kontakta någon av de ansvariga 
så att någon annan kan få din plats.

Ansvariga: Britt-Marie Palrén och 
Ulla Svensson
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VEAB, 2 tillfällen
Växjö Energi ägnar sig åt att skapa och leverera 
värme, el och bredband. När lampan lyser, när 
du tar en varm dusch eller surfar runt på fibernätet, 
då är det deras vardag som underlättar din.

Var: VEAB, Kvarnvägen 35, Växjö

När: Onsdag 19 april kl 14.00 - 15.30
När: Onsdag 26 april kl 14.00 - 15.30

Avgift: 50 kr

Max antal: 15 personer / tillfälle

Anmälan: Görs på hemsidan eller genom att ringa 
till något av våra ombud (tel. se s. 18). Vid återbud 
kontakta någon av de ansvariga så att någon annan 
kan få din plats.

Ansvariga: Ulla Svensson och Britt-Marie Palrén



13

Studiecirklar urval

Arkeologi
 
Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria, alltså 
den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Per Andrén 
berättar om arkeologi i Värend och forntida hantverk.

Svenskt glas 
– fortsättning
 
Här fokuserar vi på några
utvalda glasbruk och konst-
närer. Vi granskar också 
enskilda objekt och funderar 
över olika tillverkningstekniker. 
Gör nya upptäckter i glasets 
spännande värld!

Musiken vi älskar
 
Alla älskar en klassiker. Vi blir nostalgiska när vi hör en viss 
låt som vi minns från vår ungdom, eller som är kopplad till en 
viss händelse i livet. Även om vi inte tänker på det, så är 
musiken vi dagligen lyssnar på, soundtracket till vårt liv. Du 
hittar säkert dina favoriter i någon av våra cirklar klassisk 
musik, jazz, pop och blues.

Växjö stads historia
    
Växjö fick stadsrättigheter 1342, 
blev universitetsstad 1999 och var 
Sveriges 19:e största tätort 2019. 
Åke Svensson har mycket spän-
nande att berätta om den stad vi 
lever i.

Aktiekunskap
 
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!

Franska för nybörjare 
– NY

Till våren hälsar vi Simine 
Djahanpanah välkommen som 
cirkelledare i franska för nybörjare. 
En cirkel för dig som tycker om 
det franska språket och franska 
kulturen.



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

Religion/historia/hembygd     -     Musik/konst
  I regel varannan vecka.
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Kurs Ämne Ledare Tid Start Avgift
LITTERATUR

Litteraturcirkel I Christin Book Tor kl. 09.30 9/2 360 kr
Vi läser och diskuterar litteratur. Jämna veckor
Folkuniversitetet, Lineborgsplan.

Litteraturcirkel II Ingrid Nettervik Ons kl. 09.30 15/2 360 kr
Moderna svenska romaner. Udda veckor
Folkuniversitetet, Lineborgsplan. 

RELIGION/HISTORIA/HEMBYGD
Kyrkor i närheten Anita Liepe Ons kl. 13.00 22/3 300 kr
Besök på ort och ställe. Jämna veckor
Samling vid Ulriksbergskyrkan första gången.

Växjö stads historia Åke Svensson Mån kl 09.30 13/2 360 kr
Upplev och lär om vår stads historia. Udda veckor
IOGT,Vattentorget. Max 15 deltagare.

1800-talets politik och kultur Roddy Nilsson Tors kl 13.00 23/2 360 kr
Folkuniversitetet, Lineborgsplan. Jämna veckor

 
Klassiska pärlor Sven Munck Tis kl. 09.30 7/2 360 kr
Vi lyssnar och diskuterar klassisk musik. Jämna veckor
IOGT, Vattentorget. Max 16 deltagare.

Bluesens historia Mats Sturesson Tis kl. 09.30 14/2 360 kr
En fördjupning i bluesens värld. Udda veckor
IOGT, Vattentorget. Max 16 deltagare.

Konsthistoria Thomas Hedrén Tis kl.13.00 14/2 360 kr
Konstmöten - med filmer om konst. Udda veckor
IOGT, Vattentorget.

Svenskt glas fortsättning Björn Arfvidsson Ons kl. 09.30 15/2 400 kr
Smålands museum. Max 20 deltagare. Gunnel Holmér Udda veckor

70-talets popmusik Gunnar Svensson Tors kl. 13.00 16/2 360 kr
Vi lyssnar på 70-talets pophits. Udda veckor
Tallgården, Hjalmar Petris väg 4. 

Jazzens historia Curt Gustafsson Ons kl. 09.30 22/2 360 kr
6 amerikanska jazzmusiker från den äldsta genren. Jämna veckor
IOGT,Vattentorget. Max 15 deltagare.

MUSIK/KONST

Kurs Ämne Ledare Tid Start Avgift
NATUR

Vilda växter Lena Lorén Tis kl. 10.00 2/5 250 kr
Grundkondition och vana att gå krävs. Varje vecka
Samling: Ingången till simhallen första gången. 5 gånger
Medtag fika samt lupp. Max 20 deltagare.

Fåglar i och runt Växjö Ola Bondesson Tis kl. 07.30 14/3 300 kr
Samling vid Ekotemplet Teleborg första gången. Varje vecka
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och 6 gånger
jämna veckor.

Fåglar i och runt Växjö Ola Bondesson Ons kl.07.30 15/3 300 kr
Samling  vid Ekotemplet Teleborg första gången. Varje vecka
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och 6 gånger
jämna veckor.

Fåglar i och runt Växjö Ola Bondesson Tor kl. 07.30 16/3 300 kr
Samling vid Ekotemplet Teleborg första gången. Varje vecka
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och 6 gånger
jämna veckor.

Landskapsarkitektur Mårten Segerberg Ons kl.  13.00 26/4 300 kr
Vi besöker parker och trädgårdar. Varje vecka
Samling vid Ulriksbergskyrkan första gången.

Med cykel till Växjös gröna pärlor      Lars Andersson Tor kl. 9-12 ca 27/4 300 kr
Ca 15 km varje tillfälle med 5-6 stopp, varav Varje vecka
ett för fika. Ta med hjälm, kläder efter väder, 6 gånger
fika och eventuellt kikare. 
Första cykelturen startar vid Ulriksbergskyrkan.

ÖVRIGA KURSER
Arkeologi Per Andrén Ons kl 09.30 15/3 300 kr
Arkeologi i Värend samt mer forntida hantverk. Udda veckor
Tallgården, Hjalmar Petris v 4. Max 15 deltagare. 5 gånger
Kläder efter väder.

Aktiekunskap, nybörjarkurs Ann-Christin Ons kl. 09.30 15/2 360 kr
IOGT, Vattentorget. Max 10 deltagare. Johansson Udda veckor
OBS! Ta med smartphone, surfplatta eller dator.

Aktiekunskap, fortsättningskurs Ann-Christin Ons kl. 13.00 15/2 360 kr
IOGT, Vattentorget. Max 10 deltagare. Johansson Udda veckor
OBS! Ta med smartphone, surfplatta eller dator.



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

Religion/historia/hembygd     -     Musik/konst
  I regel varannan vecka.

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.

Studiecirklar
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Kurs Ämne Ledare Tid Start Avgift
NATUR

Vilda växter Lena Lorén Tis kl. 10.00 2/5 250 kr
Grundkondition och vana att gå krävs. Varje vecka
Samling: Ingången till simhallen första gången. 5 gånger
Medtag fika samt lupp. Max 20 deltagare.

Fåglar i och runt Växjö Ola Bondesson Tis kl. 07.30 14/3 300 kr
Samling vid Ekotemplet Teleborg första gången. Varje vecka
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och 6 gånger
jämna veckor.

Fåglar i och runt Växjö Ola Bondesson Ons kl.07.30 15/3 300 kr
Samling  vid Ekotemplet Teleborg första gången. Varje vecka
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och 6 gånger
jämna veckor.

Fåglar i och runt Växjö Ola Bondesson Tor kl. 07.30 16/3 300 kr
Samling vid Ekotemplet Teleborg första gången. Varje vecka
Personlig kallelse från ledaren. Både udda och 6 gånger
jämna veckor.

Landskapsarkitektur Mårten Segerberg Ons kl.  13.00 26/4 300 kr
Vi besöker parker och trädgårdar. Varje vecka
Samling vid Ulriksbergskyrkan första gången.

Med cykel till Växjös gröna pärlor      Lars Andersson Tor kl. 9-12 ca 27/4 300 kr
Ca 15 km varje tillfälle med 5-6 stopp, varav Varje vecka
ett för fika. Ta med hjälm, kläder efter väder, 6 gånger
fika och eventuellt kikare. 
Första cykelturen startar vid Ulriksbergskyrkan.

ÖVRIGA KURSER
Arkeologi Per Andrén Ons kl 09.30 15/3 300 kr
Arkeologi i Värend samt mer forntida hantverk. Udda veckor
Tallgården, Hjalmar Petris v 4. Max 15 deltagare. 5 gånger
Kläder efter väder.

Aktiekunskap, nybörjarkurs Ann-Christin Ons kl. 09.30 15/2 360 kr
IOGT, Vattentorget. Max 10 deltagare. Johansson Udda veckor
OBS! Ta med smartphone, surfplatta eller dator.

Aktiekunskap, fortsättningskurs Ann-Christin Ons kl. 13.00 15/2 360 kr
IOGT, Vattentorget. Max 10 deltagare. Johansson Udda veckor
OBS! Ta med smartphone, surfplatta eller dator.



Studiecirklar Språk
  Alla språkcirklar äger rum i Folkuniversitetets lokaler, 

    Lineborgsplan 11,  förutom kursen Let´s talk, write 
    and read! som äger rum i IOGT:s lokaler vid Vattentorget.
  Vanligen sex träffar (3 x 45 min) per termin, i regel varannan vecka.
  Alla språkcirklar har max 14 deltagare förutom kursen  

    Let´s talk, write and read! som har 12 deltagare.
 

 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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Kurs Ämne Ledare Tid Start Avgift
SPRÅK

Engelska Ann-Christin Tors kl. 09.30 9/2 360 kr
Let's talk,write and read! Nivå B1 Gunnarsson Jämna veckor
IOGT, Vattentorget. 
Engelska Shirley Willstedt Mån kl. 13.00 13/2 360 kr
Brush up your English! Nivå B1 Udda veckor
Franska Birgitta Wohlmer Tors kl.13.00 16/2 360 kr
Högstadienivå II Udda veckor
Franska Birgitta Wohlmer Fre kl. 09.30 10/2 360 kr
Gymnasienivå I Jämna veckor
Franska Birgitta Wohlmer Ons kl. 09.30 15/2 360 kr
Gymnasienivå II Udda veckor
Franska Birgitta Wohlmer Tors kl. 09.30 16/2 360 kr
Gymnasienivå III Udda veckor
Franska Birgitta Wohlmer Ons kl. 12.30 15/2 360 kr
A1+A2 Udda veckor
Franska Simine Tis kl. 13.00 7/2 360 kr
Nybörjare   Djahanpanah Jämna veckor
Italienska Britt Albín Tis kl. 10.00 14/2 360 kr
A2 + B1 Udda veckor
Italienska Britt Albín Tis kl. 13.00 14/2 360 kr
A1+A2 Udda veckor
Italienska Britt Albín Mån kl. 13.00 20/2 360 kr
A2 + B1 Jämna veckor
Spanska Elisabet Ons kl. 09.30 8/2 360 kr
 B1 Wahlberg Jämna veckor
Spanska Martha-Elena Ons kl. 09.30 8/2 360 kr
A2+B1   Sandberg Jämna veckor
Spanska Martha-Elena Mån kl. 09.30 13/2 360 kr
Nybörjare + A1 Sandberg Udda veckor
Tyska Doris Muranyi Ons kl.13.00 8/2 360 kr
Konversation Jämna veckor



Bli medlem 

För att delta i vår verksamhet måste du normalt 
vara medlem, vilket görs på vår hemsida eller 
kontakt via någon av våra ombud. Våra föreläs-
ningar är dock öppna för alla intresserade 
men avgiften är högre för icke medlemmar.

Alla som fyllt 55 år eller uppbär pension av något 
slag är välkomna i föreningen. Även du som är 
gift eller sambo med någon som uppfyller villkoren 
kan bli medlem.

Medlemsavgiften är 200 kr per person och 
kalenderår.

När du anmäler dig som medlem och eller beställer 
vår katalog så behandlar vi dina personuppgifter 
i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning 
GDPR . Den började gälla 25 maj 2018.
Se vidare information på vår hemsida.

Anmälan är bindande 

Du har 14 dagars ångerrätt när du blivit antagen 
till en aktivitet. 

• När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. 

• Det går inte att utebli och inte betala avgiften 
eftersom systemet skickar ut påminnelse och 
sedan stänger av dig från att deltaga i fler 
aktiviteter innan skulden är betald. 

• Vi hoppas att du har förståelse för att anmäl-
ningarna är bindande. 

• Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den 
startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften.

Se vidare information på vår hemsida.

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 
eller av anledning som du inte kunnat förutse, kan 
en del av avgiften återbetalas.

Avbokning vid resor

Om ersättare från reservlistan kan överta platsen 
återbetalas avgiften minus en administrationsavgift 
på 100 kronor. Finns det ingen ersättare återbetalas 
inte kostnader, som SUV inte kan påverka. Belopp 
under 100 kr återbetalas ej.

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.

Anmälningsvillkor
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 Ombud

Yvonne Gustafson 070-659 14 92

Maj-Lis Sallhag  073-922 65 15

Anita Svedenbrant 070-376 17 21

Bankgiro:          5591-3289

Anmälan till aktivitet

Det finns två alternativ:

Alternativ 1
Du går in på vår hemsida www.suvxo.se och 
klickar på Anmälan. Följ instruktionerna. Det går 
att göra anmälningar för två personer på samma 
inloggning. Bekräftelse på din anmälan kommer till 
din mailadress, där du även ser olika betalnings-
alternativ. Om du inte fått något mail kontrollera 
alltid din skräppost. 

Man har inte förtur till en cirkel som man 
tidigare gått på. Ny anmälan ska göras 
varje termin.

Alternativ 2
Du som inte har möjlighet att själv anmäla dig via 
nätet kan ringa till något av våra ombud tidigast 
den 15 december, 2022, kl 08.00.

Hemsidan öppnas för registrering kl 08.00 
den 15 december, 2022. Förnyad anmälan 
måste göras varje termin till cirklar och 
föreläsningsserier.

Hur sker betalningen?

Du får efter anmälan en bekräftelse på din mail med 
betalningsinformation. Om du inte fått något mail 
kontrollera alltid din skräppost. Du är garanterad 
plats först efter det att avgiften är betald. 

 
Vid föreläsningarna ska antingen 
körkort eller deltagarkort visas upp.

Anmälningsvillkor

Kallelse till årsmötet
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Medlemmarna i föreningen kallas härmed till årsmöte. 
Tisdagen den 7 februari, kl. 15.00 i Ulriksbergskyrkan. 

Dagordningen till årsmötet läggs ut på hemsidan under december. 

Välkomna! / Styrelsen

Medlemmarna i föreningen 

kallas härmed till årsmöte 

Tisdagen den 7 februari, kl. 15.00 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 2023 samt fastställande av medlemsavgiften för 2023

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

Supermusikalisk totalupplevelse!
Stefan & Kim

tillsammans med Växjö Stads Symfoniorkester

Den 26 mars, kl 15.00 bjuder vi våra medlemmar på denna
supermusikaliska totalupplevelse i världsklass.
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Festkonsert!

26 mars 2023

Du anmäler dig till konserten samma datum 
som du gör övriga anmälningar till vårterminens 
aktiviteter, dvs den 15/12 kl 08.00. 
Du hittar aktiviteten allra först på listan under
rubriken ”Föreningsaktiviteter/Festkonsert”.

Växjö konserthus tar in 775 personer. 
Beroende på hur många anmälningar vi får in 
så kan det bli två föreställningar denna dag.  
Därför är det viktigt att du anmäler dig även 
om det står FULLBOKAT vid anmälan.

Stefan & Kims scenshow brukar beskrivas 
som en ”supermusikalisk totalupplevelse” fylld 
av befriande humor. Alla genrer får plats; från 
opera till smörpop, från folkmusik till hårdrock. 
I stort sett alla möjliga och omöjliga instrument 
trakteras. Stefan & Kim bjuder på en oförglöm-
lig upplevelse!

Stefan Arwidson sjunger men tar också till gitar-
ren. Kim Strandberg spelar flygel och violin. De 
behärskar även allt från kastanjetter till afri-
kanska trummor. 

Stefan & Kim

Supermusikalisk totalupplevelse!
Stefan & Kim

tillsammans med
Växjö Stads Symfoniorkester

Den 26 mars, kl 15.00 bjuder vi våra medlemmar på denna 
supermusikaliska totalupplevelse i världsklass.

Det finns ingen enkel standardetikett på deras 
artistskap, men målet är att erbjuda varje publik 
en föreställning som de själva skulle vilja upple-
va.

Stefan är född i Vetlanda och Kim är född i 
Nässjö. Båda gick musikhögskolan i Malmö 
och sedan den första gemensamma konserten 
1984 har de fortsatt turnera tillsammans – och 
de älskar det! Deras artisteri tar dem över hela 
världen och hälften av jobben sker utomlands.
De spelar för världens ledande företag, vid 
sportevenemang som Ryder Cup och OS, och 
vid internationella festivaler. De uppträder för 
utsålda hus i USA, Asien och Europa. De spelar 
för oljemiljonärer i Kuala Lumpur och för mid-
sommarfirande svenskar i New York. Stefan & 
Kim ser varje karriärsteg som en lika stor upp-
levelse och förklarar framgångarna med att de 
tar humor på fullaste allvar och aldrig har tappat 
kärleken till musiken.

Medverkande:

Stefan Arwidson sång, gitarr
Kim Strandberg flygel, violin

Supermusikalisk totalupplevelse!
Stefan & Kim

tillsammans med Växjö Stads Symfoniorkester

Den 26 mars, kl 15.00 bjuder vi våra medlemmar på denna
supermusikaliska totalupplevelse i världsklass.

Du anmäler dig till konserten samma datum som du 
gör övriga anmälningar till vårterminens aktiviteter, 
dvs den 15/12 kl 08.00.
Du hittar aktiviteten allra först på listan under
rubriken ”Föreningsaktiviteter/Festkonsert”.

Växjö konserthus tar in 775 personer.
Beroende på hur många anmälningar vi får in så 
kan det bli två föreställningar denna dag.
Därför är det viktigt att du anmäler dig även 
om det står FULLBOKAT vid anmälan.

Stefan & Kims scenshow brukar beskrivas som 
en ”supermusikalisk totalupplevelse” fylld av 
befriande humor. Alla genrer får plats; från opera 
till smörpop, från folkmusik till hårdrock. I stort 
sett alla möjliga och omöjliga instrument trakteras. 
Stefan & Kim bjuder på en oförglömlig upplevelse!

Stefan Arwidson sjunger men tar också till gitarren. 
Kim Strandberg spelar flygel och violin. De be-
härskar även allt från kastanjetter till afrikanska 
trummor.

Det finns ingen enkel standardetikett på deras 
artistskap, men målet är att erbjuda varje publik 
en föreställning som de själva skulle vilja uppleva.

Stefan är född i Vetlanda och Kim är född i Nässjö. 
Båda gick musikhögskolan i Malmö och sedan 
den första gemensamma konserten 1984 har 
de fortsatt turnera tillsammans – och de älskar 
det! Deras artisteri tar dem över hela världen och 
hälften av jobben sker utomlands.

De spelar för världens ledande företag, vid sport-
evenemang som Ryder Cup och OS, och vid 
internationella festivaler. De uppträder för utsålda 
hus i USA, Asien och Europa. De spelar för olje-
miljonärer i Kuala Lumpur och för midsommar-
firande svenskar i New York. Stefan & Kim ser 
varje karriärsteg som en lika stor upplevelse och 
förklarar framgångarna med att de tar humor på 
fullaste allvar och aldrig har tappat kärleken till 
musiken.

Medverkande:
Stefan Arwidson sång, gitarr
Kim Strandberg flygel, violin
Växjö Stads Symfoniorkester



Postadress    Lineborgsplan 11
             352 33  VÄXJÖ

Telefon  0470-295 20
E-post     info@suvxo.se

Hemsida   www.suvxo.se
Bankgiro  5591-3289


