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OBS! OBS! OBS! 
Det program du nu har i din hand är ett preliminärt 
program. När vi bokade aktiviteter och 
programmet gick till tryck var det fortfarande 
oklart kring fortsatta restriktioner i pandemins 
spår. Det innebär att vi kan tvingas till ändringar. 
Det kan gälla antal deltagare i en aktivitet eller att 
vi måste ställa in något i det planerade utbudet. Vi 
hoppas och tror på din fulla förståelse för detta. 
Styrelsen 
 
Viktigt att veta om …..  
 
Medlemskap 
För att delta i Senioruniversitetets verksamhet 
krävs att man är medlem i föreningen. 
Medlemsavgiften är 200 kronor/år.  Medlem kan 
den bli som fyllt 55 år eller är sammanboende med 
en förenings-medlem. Verksamheten finansieras 
till övervägande del av medlemsavgifter och 
avgifter för våra evenemang. Vi har som regel inte 
evenemang som riktar sig till allmänheten. 
Fakturor 
När du har anmält dig till ett evenemang via ”Min 
sida” eller en kurs via hemsidan kommer en 
bekräftelse och en faktura på e-posten. För dig som 
inte har tillgång till en dator kommer fakturan med 
vanlig post. Betala aldrig för ett evenemang eller 
kurser förrän ni har fått en faktura. 
Min sida och e-post  
Det är mycket positivt att allt fler av medlemmarna 
nu använder bokningssystemet som finns under 
”Min sida”. Det underlättar för de ideellt arbetande 
funktionärerna som bemannar kontoret och då 
hinner hjälpa dem som inte har tillgång till ”Min 
sida” utan måste ringa för att anmäla sig till olika 
evenemang. Som du säkert har sett så använder vi 
allt oftare e-postmeddelanden när vi vill informera 
om något. Vi förutsätter naturligtvis att du som har 
uppgett en e-postadress också läser dina mail. 
 
 
Öppet Hus - 
fredag den 20 november  
Välkommen till vårt Öppna Hus på Hemgården kl. 
14.00 med gratis fika. Där får du tillfälle att 
bekanta dig med vad föreningen arrangerar under 
våren 2021. Du får träffa några som ordnar med 
verksamheten och några kursledare samt ta del av 
en tipspromenad. Vänner och bekanta får gärna 
följa med! 
 
 
 

Ordförande har ordet 
 
Den 17 mars höll Senioruniversitetet sitt årsmöte. 
Det var precis då som alla restriktioner på grund av 
pandemin infördes. Den dagen valdes jag till 
ordförande; något jag hade sett fram emot med 
glädje och förväntan. Mitt första uppdrag blev att 
samma dag tillsammans med styrelsen fatta 
beslutet att ställa in all verksamhet terminen ut. 
Inte precis den start jag önskat! Beslutet innebar 
också en stor arbetsbörda för kontoret då vi 
beslutade att alla skulle få tillbaka sina kostnader 
för det som inte blev av men som hade betalats. 
Tack alla medlemmar för ert stora tålamod med att 
det tog sin tid att klara av den här uppgiften! Min 
innerliga förhoppning är att du har tagit dig 
igenom Coronan i såväl fysiskt som psykiskt 
avseende. Svårast har jag själv upplevt den sociala 
isoleringen. 
När du nu har höstens program i din hand hoppas 
jag att vi är på god väg mot en mer normaliserad 
vardag. Vi på Senioruniversitetet är obotliga 
optimister men försöker även vara realister så när 
vi har planerat höstens program har vi beslutat att 
skjuta upp starten på våra aktiviteter till oktober 
och därmed göra ett ”bantat program” eftersom det 
är så oklart med restriktioner etc. 
Hoppas du kan hitta aktiviteter som tilltalar dig 
och att du är sugen på att åter träffas och få positiv 
stimulans. Det tror jag vi alla behöver! Nu ser jag 
fram emot att få vara den ordförande jag hade 
tänkt mig och att få möta er medlemmar i olika 
sammanhang. Jag vet också att alla funktionärer 
ser fram emot att aktiviteterna startar. 
Väl mött till en förhoppningsvis frisk och positiv 
höst! Och du är alltid välkommen att kontakta mig. 
Inga-Lill Johansson 
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Resor 
 
Anmälan till en resa görs via Min Sida. Du som saknar 
dator kan ringa till kontoret på tel. 011-474 12 47 eller 
474 12 46. Två personer kan bokas på samma anmälan, 
medbokads namn och medlemsnummer ska då anges. 
Du kan också notera önskemål om specialkost eller om 
du vill dela rum med viss person t.ex. 
Vid avbokning gäller alltid en administrationsavgift, 
10% av resans pris, dock lägst 100 kr. och högst 200 kr. 
Kostnader som inte går att avboka ska alltid betalas. 
Avbokning görs till SenU:s kontor eller till reseledarna. 
Cirka två veckor före avresa får du info om den 
förestående resan. Reservlista upprättas när ett 
evenemang är fulltecknat. 
 
Nedslag i Sörmland 
14 oktober 
Följ med och ta del av historien i vårt grannlän 
Sörmland. Först åker vi till Nyköping och besöker 
det ganska nya länsmuseet. Vi får en guidad 
visning, sörmländska livsöden med såväl hertig 
Karls som andra profilers samlingar. Efter 
guidningen finns tid att själv bese de öppna 
samlingarna. Vi far vidare till jägarnas hemvist på 
Öster Malma. Där väntar lunch och därefter guidad 
slottstur. 
Avresa från Resecentrum, C3-C6, kl 08.30 och 
åter i Norrköping ca 16.00. 
Pris 650 kr inkl bussresa, förmiddagskaffe, lunch 
och guidningar. 
Bokningen öppnar torsdag 10 september kl 
10.00 och stänger 29 september 
 
Reseledare: Bjarne Rönnblom, 0700-91 11 01 och 
Per-Arne Nordlund, 0702-57 44 50 
 
Det stora Teaterkalaset  
3 november på Stadsteatern i Stockholm 
Stadsteatern – med Klarascenen – fyller 60 år och 
flyttar tillbaka till Sergels Torg. Det firas med en 
sprudlande kalasföreställning som stolt blickar 
bakåt och lystet spanar framåt. 60 år av skratt, 
svett och tårar. Vad har hänt? Vad händer nu? 
Kalasets hedersgäster är ni, kära publik! 
Vi åker från Resecentrum C3-C6 i Norrköping 
strax efter lunch den 3 november. I Stockholm äter 
vi middag innan föreställningen som börjar kl. 
19.00. Hemma igen i Norrköping kring midnatt. 
Pris: 1.400 kr (buss, teaterbiljett, middag). 
Bokningen öppnar den 17 augusti kl. 10.00 och 
stänger den 1 september. 
 
Reseledare:  
Hannelore Edstav   070-971 04 33        
Björn Edstav           070- 572 49 20 
 

Lars Lerin 
10 november 
Vårens resa till Lars Lerin blev inställd men nu gör 
vi ett nytt försök. Vi åker upp till Sandgrund i 
Karlstad där vi börjar med en guidad visning. Efter 
lunch på närbelägna Matbruket går vi tillbaka för 
att på egen hand få strosa runt och uppleva Lerins 
konst. På hemvägen stannar vi för kaffepaus. 
Avresa från Resecentrum, C3-C6, kl 07.30 och 
åter i Norrköping ca 19.00. 
Pris: 650 kr inkl. bussresa, kaffe på vägen, lunch, 
guidning och entré samt kaffe på hemvägen. 
Bokningen öppnar torsdag 8 oktober kl 10.00 
och stänger 29 oktober 
  
Reseledare: Inga-Lill Johansson, 073 58 58 201 och 
Bjarne Rönnblom, 0700-91 11 01 
 
Saturday Night Fever – INSTÄLLD 
Den färgsprakande musikalen med de många 
låtklassikerna förflyttar dig tillbaka till 70-talets 
New York. Den svenska stjärnspäckade original-
produktionen lägger stort fokus på kärleken till 
dans med David Lindgren som Tony Manero i 
huvudrollen. 
Denna resa är ombokad till den 13 mars 2021 
och vi återkommer med detaljer i 
Vårprogrammet. 
 
Eksjö julmarknad 
5 december 
Vi upprepar succén med ytterligare en resa till 
Eksjö julmarknad. Landets mest stämningsfulla 
julmarknad utspelar sig traditionsenligt mitt i den 
unika trästaden Eksjö. Känn doften av glögg och 
stöpta ljus, lyssna till klappret av hästhovar och se 
hur gediget hantverk utövas. Lunch intar vi i form 
av julbord på Stadshotellet. 
Avresa från resecentrum, C3-C6, kl 08.30 och åter 
i Norrköping ca 17.30. 
Pris: 700 kr, inkl bussresa, kaffe och julbord. 
Bokningen öppnar onsdag 28 oktober och 
stänger 19 november. 
 
Reseledare: Bjarne Rönnblom, 0700 91 11 01 och  
Per-Arne Nordlund, 0702-57 44 50 
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Studiebesök 

Besöken tar ca 1,5 timme. 
 
Historisk skulpturvandring. Från kungen i 
brons till stenen på torget onsdag  
Onsdag 7 oktober 
Bonnie Festin gör en vandring med oss som klar-
gör historien kring vår offentliga konst på gator 
och torg. Vem får bli staty? Vem bestämde på 
1800-talet och vem bestämmer i dag? Vad är nytt? 
Samling vid Carl Johans staty kl. 13.30 onsdag 7 
oktober. Begränsat antal deltagare 25 st.  
Kostnad 100:-  
Bokning öppnar måndag 14 september kl. 10.00 och 
stänger den 24 september. 

Stadsmuseets samlingar vid Bråvalla  
- två tillfällen; tisdagar 13 och 20 oktober  
Vi besöker stadsmuseets samlingar på Bråvalla 
och guidas runt av Anne Wastesson Jonsson. 
Samling kl. 13.30 vid gamla F 13 utanför 
byggnaden där Stadsmuseet har sina samlingar. 
Begränsat antal besökare 20.  
Kostnad 100:- 
Bokning öppnar onsdag 9 september kl. 10.00 och 
stänger den 16 september.  

FITESA Sweden tidigare Fiberweb 
Tisdag 27 oktober 
Fabrik på Malmölandet som tillverkar fiberväv, 
som senare används till hygienartiklar. 
Besöket börjar med information om verksamheten, 
därefter blir det en rundvandring i fabrikslokalen. 
Vi träffas vid personalparkeringen tisdag 27 
oktober kl. 13.30. Begränsat antal besökare 20.  
Kostnad 100:-  
Bokning öppnar onsdag 7 oktober kl. 10.00 och 
stänger den 15 oktober.  

Peterson Packing tidigare Kraftemballage  
Onsdag 4 november 
Fabrik på Risängen som tillverkar sekundär-
emballage för matdistribution. 
Besöket börjar med information om verksamheten, 
därefter blir det en rundvandring i fabrikslokalen. 
Vi träffas vid personalparkeringen onsdag den 4 
november kl. 13.30.Begränsat antal besökare 20. 
Kostnad 100:- 
Bokning öppnar tisdag 13 oktober kl. 10.00 och 
stänger den 22 oktober. 

Ansvarig för studiebesöken 
Janne Hansson 0703-310-77-20 
Håkan Möller 0703-23 57 44 

 

Föreläsningar  
 
Senioruniversitetets föreläsningar är som regel endast 
öppna för medlemmar. Programändringar, nyheter eller 
påminnelser annonseras på hemsidan www.senunkpg.se 
eller via mail till medlemmarna.  
Avgift: 90 kr, undantag är måndagsföreläsningarna 
som är gratis.     
Anmälan görs via hemsidan, Min Sida. Om du inte har 
tillgång till dator kan du vända dig till kontoret på tel. 
011-474 12 47 eller 474 12 46. Det går också att 
komma oanmäld med risk för att det är fullsatt.  
 
Hur går det till i politiken och vem är det 
som bestämmer? 
Torsdag den 8 oktober kl. 14.00-15.00. 
Cnema Kungsgatan 56. 
Föreläsare: Lars Stjernkvist, kommun-
styrelsens ordförande i Norrköping. 
Har du funderat på vad en kommunstyrelse-
ordförande gör, vad sysslar de olika kommunal-
råden med, vad är skillnaden på en 
kommunstyrelse och ett kommunfullmäktige, hur 
ser beslutsvägarna ut och vilka är det som fattar 
besluten, hur kan du som kommuninnevånare göra 
din röst hörd? Kort sagt, vem är det som 
bestämmer och hur går det till i politiken i 
Norrköping? 
Bokningen öppnar tisdag den 8 september kl. 10.00 
och stänger den 30 september.  
 
Framtidsfullmakt 
Torsdag den 29 oktober kl. 14.00-15.00. 
Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Föreläsare: Ulrika Cotton, jurist. 
Vad är en framtidsfullmakt och när behöver jag en 
sådan? Vi får besök av en jurist från Familje-
juristen i Norrköping som bland annat besvarar 
dessa frågor. 
Bokningen öppnar tisdag den 29 september kl. 10.00 
och stänger den 21 oktober. 
 
”Våga mer än du törs” 
Torsdag den 5 november kl. 14.00-15.00. 
Hemgården Saltängsgatan 7. 
Föreläsare. Inger Hansson, författare och 
föreläsare. 
En inspirationsföreläsning om hur man kan hitta 
självkänsla och stolthet, att vara rädd om sig själv, 
om kommunikation och att undvika energitjuvar, 
missförstånd och oro, hur man kan få lugn och ro, 
hitta balans och glädje i livet. Samt att våga 
mycket mer än man tror och uppfylla sina 
drömmar. 
Bokningen öppnar tisdagen den 6 oktober kl. 10.00 
och stänger den 21 oktober. 
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Årets deckarförfattare 
Torsdag den 26 november kl. 14.00-15.00. 
Cnema Kungsgatan 56. 
Föreläsare: Emelie Schepp, författare. 
I hela tre år i rad har författaren Emelie Schepp 
utsetts till ”årets deckarförfattare”.  
Emelie berättar om vägen till framgången, 
utmaningarna längs vägen och tankarna bakom 
den populära serien om åklagaren Jana Berzelius. 
Bokningen öppnar tisdagen den 27 oktober kl. 10.00 
och stänger den 18 november. 
 
”Karl den XII är skjuten och Bråviken är fylld 
av 90 ryska galärer”. 
Torsdag den 3 december kl. 14.00-15.00. 
Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Föreläsare: Ulf Gemsiö, f.d. lärare i bl.a. historia. 
För 300 år sen drabbades Norrköping av den 
största katastrofen i dess historia. Fienderna är 
dubbelt så många som stadens befolkning. Bara tre 
hus finns kvar efter ryssarnas besök. Ett av dessa 
är en krog, som räddas p.g.a. innehavarens 
valspråk. Det finns fortfarande kvar som namn på 
dagens restaurang, på samma adress. Bönderna på 
Vikbolandets försök att blidka ryssarna leder till 
katastrof för dem själva.  
Bokningen öppnar tisdagen den 3 november kl. 
10.00 och stänger den 23 november.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmade måndagsföreläsningar. 
OBS: Dessa föreläsningar är utan kostnad. 
 
När det går troll i ord: hen, 
funktionsvariation och mer därtill 
Måndag 19 oktober, kl. 10.30 – 11.45. 
Cnema Kungsgatan 7. 
Föreläsare: Lars Melin, docent i svenska vid 
Stockholms universitet, föreläsare och lärare både i 
och utanför högskolevärlden.  
Han har skrivit en rad populärvetenskapliga 
böcker, om språk och språkbruk samt läroböcker 
för universitetsbruk. Han beskriver sig själv som i 
besittning av en lekfull inställning till språk, vilket  
illustreras av boktitlar som Vett och etikett i 
språket, Dösnack och kallprat samt Fiint språk. 
(Det ska vara två ii i fiint). Lekfullheten har lett 
samtiden.  
Bokningen öppnar 21 september kl. 10.00 och 
stänger den 12 oktober. 
 
Arabiska våren 10 år-vad blev det av den? 
Måndag 16 november, kl. 10.30 – 11.45. 
Cnema Kungsgatan 7. 
Föreläsare: Mohammad Fazlhashemi, 
professor i islamsk teologi och filosofi vid 
teologiska institutionen, Uppsala universitet.  
I sin forskning har han jämfört Irans och Europas 
föreställningar om varandra i historien och 
samtiden. Ett annat forskningsområde är synen på 
muslimer och muslimska länder i väst, samt 
konstruktionen av bilden Europa/väst bland 
muslimska tänkare. 2013 publicerade han boken 
”Arabiska våren”, där han beskrev demokrati-
rörelsen i Mellanöstern. I sin föreläsning skildrar 
han demokratisträvandena, under en tid när den 
byts mot våld, i länder som Syrien och Irak. 
Bokningen öppnar 19 oktober kl. 10.00 och 
stänger den 6 november.  
 
Verklighet och myt hos Elena Ferrante 
Måndag den 14 december kl. 10.30 – 11.45. 
Föreläsare: Torsten Rönnermark, historiker, 
samhällsvetare och docent i litteraturvetenskap. 
Efter 40 år på olika universitet, arbetar han nu som 
författare, frilansjournalist, föreläsare och lärare på 
Sankta Elisabets folkhögskola i Göteborg. För 
närvarande arbetar han, tillsammans med sin 
hustru Christina Heldner, på en bok om Elena 
Ferrantes författarskap. 
Bokningen öppnar 17 november kl. 10.00 och 
stänger den 7 december. 
 
 
 
 
 

Var hittar du denna staty?



Soppluncher och musikunderhållning 
 
Endast för SenUs medlemmar 
Lokal : Hemgården, Saltängsgatan 7 
Pris: 140 kr för soppa, bröd, smör, kaffe och kaka samt 
underhållning. 
Anmälan görs via ”Min sida”. Saknar du dator, vänd 
dig till SenUs kontor 011-474 12 47 eller 011-474 12 46 
Avbokningar görs till SenUs kontor. 
Betala aldrig innan du fått faktura. 
 
Jazzsångerskan Anette Hagman Johansson 
från Östra Ryd och Roland Engdahl 
Torsdag den 22oktober kl. 13.00-15.00 
Anette är en mångfasetterad jazzsångerska med 
många strängar på sin lyra, allt från att ha spelat 
revy med Tjadden till att ha verkat med den 
svenska jazzeliten. Hon har sjungit med storband, 
gett ut egna skivor och varit kapellmästare för  
Jazzt in case och Schertzo kvartetten. 
Roland är musiklärare och arbetar med många 
artister. Han har spelat i Max Rogers orkester och 
varit med i husbandet i Café Norrköping under 10 
år. 
Bokningen öppnar den 22 september kl. 10.00 och 
stänger den 12 oktober. 
 
Mitt 60-tal med Östgöta 
Brasskvintett 
Torsdag den 19 november kl. 12.00 -15.00  
OBS att musiken spelas kl. 12 därefter blir det 
soppa i lugn o ro! 
Välkommen till 60-talet. Östgöta Brasskvintett 
packar in sig i sin Volvo PV och lämnar 50-talet 
för att möta nästa decennium. Det blir en 
musikalisk resa i ett Sverige där rymdåldern, 
popkonsten och prylarna blomstrar. Ni kommer att 
få höra många spännande historier och lyssna på 
välkänd musik! Ni hänger väl med? 
Bokningen öppnar 20 oktober kl. 10.00 och stänger 
den 9 november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repris på förra årets succé!  
 
JAZZPUB 
Östgötabandet - Storbandslegendarer 
Fredag den 13 november kl. 19.00         
Odd Fellows festlokal Vattengränden 9 
Under temat dåtidens dansmusik - nutidens 
klassiker får vi njuta av många hits som Take the 
A-train, Splanky mfl. Även våra svenska 
legendarer som Thore Ehrling och Harry Arnold 
finns med på repertoaren. 
Pris 250 kr inklusive Paj med matig grönsallad, 
första drycken,  
Bokningen öppnar den 1 oktober kl.10.00 och 
stänger den 9 november 
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Årets deckarförfattare 
Torsdag den 26 november kl. 14.00-15.00. 
Cnema Kungsgatan 56. 
Föreläsare: Emelie Schepp, författare. 
I hela tre år i rad har författaren Emelie Schepp 
utsetts till ”årets deckarförfattare”.  
Emelie berättar om vägen till framgången, 
utmaningarna längs vägen och tankarna bakom 
den populära serien om åklagaren Jana Berzelius. 
Bokningen öppnar tisdagen den 27 oktober kl. 10.00 
och stänger den 18 november. 
 
”Karl den XII är skjuten och Bråviken är fylld 
av 90 ryska galärer”. 
Torsdag den 3 december kl. 14.00-15.00. 
Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Föreläsare: Ulf Gemsiö, f.d. lärare i bl.a. historia. 
För 300 år sen drabbades Norrköping av den 
största katastrofen i dess historia. Fienderna är 
dubbelt så många som stadens befolkning. Bara tre 
hus finns kvar efter ryssarnas besök. Ett av dessa 
är en krog, som räddas p.g.a. innehavarens 
valspråk. Det finns fortfarande kvar som namn på 
dagens restaurang, på samma adress. Bönderna på 
Vikbolandets försök att blidka ryssarna leder till 
katastrof för dem själva.  
Bokningen öppnar tisdagen den 3 november kl. 
10.00 och stänger den 23 november.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmade måndagsföreläsningar. 
OBS: Dessa föreläsningar är utan kostnad. 
 
När det går troll i ord: hen, 
funktionsvariation och mer därtill 
Måndag 19 oktober, kl. 10.30 – 11.45. 
Cnema Kungsgatan 7. 
Föreläsare: Lars Melin, docent i svenska vid 
Stockholms universitet, föreläsare och lärare både i 
och utanför högskolevärlden.  
Han har skrivit en rad populärvetenskapliga 
böcker, om språk och språkbruk samt läroböcker 
för universitetsbruk. Han beskriver sig själv som i 
besittning av en lekfull inställning till språk, vilket  
illustreras av boktitlar som Vett och etikett i 
språket, Dösnack och kallprat samt Fiint språk. 
(Det ska vara två ii i fiint). Lekfullheten har lett 
samtiden.  
Bokningen öppnar 21 september kl. 10.00 och 
stänger den 12 oktober. 
 
Arabiska våren 10 år-vad blev det av den? 
Måndag 16 november, kl. 10.30 – 11.45. 
Cnema Kungsgatan 7. 
Föreläsare: Mohammad Fazlhashemi, 
professor i islamsk teologi och filosofi vid 
teologiska institutionen, Uppsala universitet.  
I sin forskning har han jämfört Irans och Europas 
föreställningar om varandra i historien och 
samtiden. Ett annat forskningsområde är synen på 
muslimer och muslimska länder i väst, samt 
konstruktionen av bilden Europa/väst bland 
muslimska tänkare. 2013 publicerade han boken 
”Arabiska våren”, där han beskrev demokrati-
rörelsen i Mellanöstern. I sin föreläsning skildrar 
han demokratisträvandena, under en tid när den 
byts mot våld, i länder som Syrien och Irak. 
Bokningen öppnar 19 oktober kl. 10.00 och 
stänger den 6 november.  
 
Verklighet och myt hos Elena Ferrante 
Måndag den 14 december kl. 10.30 – 11.45. 
Föreläsare: Torsten Rönnermark, historiker, 
samhällsvetare och docent i litteraturvetenskap. 
Efter 40 år på olika universitet, arbetar han nu som 
författare, frilansjournalist, föreläsare och lärare på 
Sankta Elisabets folkhögskola i Göteborg. För 
närvarande arbetar han, tillsammans med sin 
hustru Christina Heldner, på en bok om Elena 
Ferrantes författarskap. 
Bokningen öppnar 17 november kl. 10.00 och 
stänger den 7 december. 
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Konst, konsthantverk och 
konsthistoria 
 
Akrylmåleri 
I den här kursen lägger vi tonvikt på landskapsmotiv. 
Hur du skapar liv och djup i en bild. Vi går igenom lite 
om teknik och material, olika perspektiv, motivval och 
färglära för att nämna några punkter. Du har även 
möjlighet att komma med önskemål angående 
kursupplägg och individuell handledning. 
Kursen vänder sig till alla oavsett erfarenhet. 
Material ingår inte i kursavgiften. 
Agneta Östlund              011-474 12 47 
Mån 09.30 – 12.00          Start 12 okt 
8 gånger                1000:- 
Lokal FU Konstateljén St Persgatan 95 
 
Akvarell fortsättning 
Vi fortsätter med vår populära akvarellkurs. I denna 
fortsättningskurs får du fortsatt träning i att utnyttja 
akvarellfärgernas vackra pigment och egenskaper. 
Kursen är lämplig för dig som målat en del i akvarell 
men välkomnar även de som vill prova på. 
I kursen går vi igenom material, lite om motivval, 
färglära, olika perspektiv mm. 
Även nya deltagare med olika erfarenheter är välkomna. 
Material ingår inte i kursavgiften. 
Agneta Östlund              011-474 12 47 
Tis 09.30 – 11.45             Start 13 okt 
8 gånger                          880:- 
Lokal FU Konstateljén St Persgatan 95 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keramikkurs 
Denna kurs passar både nybörjare och mer erfarna.                 
Vi kommer att arbeta med stengodslera och du får                    
prova på olika tekniker som kavla, tumma, skulptera 
och dreja. Du skapar dina egna unika föremål och väljer 
själv att fokusera på den eller de tekniker som passar 
dig bäst. Vi kommer också att gå igenom olika 
dekorationstekniker och inspirera varandra i gruppen. 
Kostnad för material och bränning tillkommer. 
Agneta Sandell                 011- 474 12 47 
9sandell@telia.com 
Fredag 09.00 – 12.00       Start 16 okt 
8 gånger                            1100:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenemangskalender hösten 2020 

Evenemang    Anmälan Bokat 

Resa: Det stora teaterkalaset  17 aug …….. 

Kurser: Anmälan   19 aug ……. 

Tisdagsbio    31 aug ……. 

Onsdagsbio      1 sept   ……. 

Förel.: Hur går det till i politiken….    8 sept          ……. 

Studieb.: Stadsmuséets samlingar    9 sept  …… 

Resa: Nedslag i Sörmland   10 sept  …… 

Studieb.: Historisk skulpturvandring  14 sept  …… 

Förel.: När det går troll i ord  21 sept  …… 

Soppl.: Jazzsångerska Anette och Roland 22 sept  …… 

Förel.: Framtidsfullmakt   29 sept  …… 

Jazzpub med Östgötabandet    1 okt  …… 

Förel:”Våga mer än du törs”    6 okt …… 

Studieb.: FITESA      7 okt  …… 

Resa: Lars Lerin     8 okt …… 

Studieb.: Peterson Packing   13 okt  …… 

Förel.: Arabiska våren 10 år  19 okt …… 

Soppl.: Mitt 60-tal med Östgöta Brasskvintett 20 okt  …… 

Förel: Årets deckarförfattare  27 okt  …… 

Resa: Eksjö julmarknad   28 okt   …… 

Förel.: Karl den XII är skjuten ….    3 nov  …… 

Förel.: Verklighet och myt hos Elena Ferrante 17 nov  …… 
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Evenemangskalender hösten 2020 

Evenemang    Anmälan Bokat 

Resa: Det stora teaterkalaset  17 aug …….. 

Kurser: Anmälan   19 aug ……. 

Tisdagsbio    31 aug ……. 

Onsdagsbio      1 sept   ……. 

Förel.: Hur går det till i politiken….    8 sept          ……. 

Studieb.: Stadsmuséets samlingar    9 sept  …… 

Resa: Nedslag i Sörmland   10 sept  …… 

Studieb.: Historisk skulpturvandring  14 sept  …… 

Förel.: När det går troll i ord  21 sept  …… 

Soppl.: Jazzsångerska Anette och Roland 22 sept  …… 

Förel.: Framtidsfullmakt   29 sept  …… 

Jazzpub med Östgötabandet    1 okt  …… 

Förel:”Våga mer än du törs”    6 okt …… 

Studieb.: FITESA      7 okt  …… 

Resa: Lars Lerin     8 okt …… 

Studieb.: Peterson Packing   13 okt  …… 
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» Anmälan till kurser kan göras från 19 augusti via hemsidan  www.senunkpg.se under knappen kursanmälan eller om du inte 
har tillgång till dator på särskild blankett.  Vi tar inte emot kursanmälan per telefon, via lärare eller via e-post.
 
» Förnyad anmälan varje termin krävs för alla kurser. Om någon kurs blir fulltecknad första anmälningsdagen tillämpar vi lottning.

» Statsbidragssystemet kräver att alla bildningsförbund i sina register noterar kursdeltagarnas fullständiga personnummer. Vi ber dig 
därför att ange hela personnumret (10 siffror).

» Vi kan inte starta en kurs med alltför få deltagare. För vår planering är det därför av vikt att din anmälan kommer in så tidigt som 
möjligt. Vi kontaktar dig om kursen inte startar. Om plats finns kontaktas reserv per telefon.

» Kursavgiften omfattar normalt inte kurslitteratur, material, resor, exkursioner eller fotokopior som kursmaterial. Transporter vid 
utflykter som del av kurs ordnas genom samåkning.     

» Betala aldrig kursavgift förrän du fått faktura på din kurs! Kallelse och faktura kommer från Folkuniversitetet och skickas ut cirka 
10 dagar före kursstart. Som framgår av fakturan tillämpar vi de anmälningsvillkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet 
principiellt enats om. Vid avbokning gäller Folkuniversitetets regler.

» För att veta vilken nivå du ska anmäla dig till på språkkurserna gå in på  
 http://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Europeiska-referensramen-for-sprak/

Kurser/Studiecirklar
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Höstens konstträffar 2020 
Föreläsningarna ger dig en chans att möta 
Konstmuseets intendenter och få djupare kunskap 
om konsten som finns i samlingen samt i de tillfälliga 
utställningarna. Under tillfällena tittar vi närmare 
på olika ämnen ur ett konstvetenskapligt perspektiv. 
 
Tisdag den 6 oktober kl. 10 00- 12.00  
Cecilia Edefalk, Hemkomsten 
Edefalks publika genombrott kom 1990 med 
utställningen En annan rörelse. Då köpte Konstmuseet 
in en av de sju målningarna som alla utgick från en 
reklambild. Detta var i en tid när måleriet upplevde en 
kris. För att sätta detta och andra Edefalks verk i relief, 
visar Konstmuseet en omfattande retrospektiv 
utställning som på olika vis förhåller sig till platsen 
Norrköping. Bland annat lyfter Edefalk fram sitt 
favoritverk i samlingen: Anna Bergs målning ”Den vita 
katten” (1942). Sinnlighet och närvaro i naturen är 
andra infallsvinklar som presenteras i detta föredrag.  
Helena Scragg, utställningsintendent 
 
Tisdag den 27 oktober kl. 10.00 – 12.00  
Den talande tystnaden. Piet Saenredam, Vilhelm 
Hammershoi och Giorgio Morandi 
Det finns en viss typ av föreställande måleri där man 
som betraktare upplever bilden som tyst. Inget 
överflödigt finns, inga storslagna gester pockar på 
uppmärksamhet. Genom att göra några konsthistoriska 
nedslag – från 1600-talets Holland via danskt 
sekelskifte och fram till den italienska modernismen – 
följer vi detta spår för att resonera kring hur denna 
effekt av tystnad kommer sig och vilka möjligheter vi 
betraktare har att klä upplevelsen i ord. 
Martin Sundberg, intendent Samlingen 
 
Tisdag den 17 november kl. 10.00 – 12.00  
Bilder som berättar 
En historia kan förmedlas på många sätt; i ord, i bild, på 
scen och så vidare. I den här föreläsningen ska vi se på 
olika former av bildberättande med exempel ur 
konsthistorien och ur det som fransmännen kallar ”den 
nionde konstarten” och amerikanarna den sekventiella 
konsten, nämligen tecknade serier. 
Kristina Arnerud Mejhammar, museilektor 
 
Norrköpings konstmuseum genom 
SenU 
3 gånger                  400:-  
Lokal Konstmuseum, Kristinaplatsen 
 

Musik och sång 
 
Körsång – Bråvikskören 
Välkomna till vår härliga Bråvikskör. Nu kör vi 
igång en av höstens efterlängtade aktiviteter. 
Vi är en blandad kör med stor sångarglädje och gemen-
skap. Repertoaren är omfattande, de flesta smak-
riktningar blir tillgodosedda. Du som inte deltagit 
tidigare får gärna en ”pröva-på-gång”. Och ni vet väl att 
sjunga i en kör kan vara rena hälsokuren!  
Bengt-Göran Sköld                      011-31 89 33 
Ons 10.00 – 11.30                         Start 30 sept  
10 gånger                                      270:-                               
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7  
 
Spisarcirkel Jazz och Blues  
Vår populära jazzcirkel fortsätter under hösten. Jan och 
Bjarne kommer tillsammans med några gästföreläsare 
/krönikörer att svara för höstens jazzcirkel. Deltagarna i 
spisarcirkeln kan även delta med egna jazz/bluesskivor 
och minnen.  Välkomna både ”nya och gamla” spisare 
till en trevlig samvaro med skön musik!  
Jan Nilsson  0739-83 35 48 
Bjarne Rönnblom 0700-91 11 01 
Mån 13.30 -15.00 Start 5 okt 
OBS! Avslutn 30 nov tiden 13.30 – 16.00 
9 gånger  600:- 
Lokal Frimurarlokalen S:t Persgatan 85 
 
Lyssna på klassisk musik 
Vi botaniserar i den klassiska musikens rika och 
underbara värld. Vi kommer att lyssna på klassisk 
musik av olika tonsättare, dela våra erfarenheter av 
musikaliska upplevelser, prata om musikens innehåll 
och form samt om tonsättarnas liv. 
Carina Hoatson 011-474 12 47 
Tors 14.00 – 15.30 Start 8 okt 
5 ggr, ojämna veckor 500:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Hälsa och dans  
 
Senior Power styrketräning pass 1 
I Senior Power kombinerar vi styrka och styrketräning  
med få danssteg. Ett unikt sätt att utmana musklerna 
i kroppen utan att behöva lyfta vikter. Till vår hjälp vid  
styrketräningen använder vi en stol och gummiband. 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Mån 09.00 – 09.45 Start 5 okt 
10 gånger  430:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Senior Power styrketräning pass 2 
Se Senior Power styrketräning pass 1 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tors 10.40 – 11.25 Start 1 okt 
10 gånger  430:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
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Senior Power styrketräning pass 1 
I Senior Power kombinerar vi styrka och styrketräning  
med få danssteg. Ett unikt sätt att utmana musklerna 
i kroppen utan att behöva lyfta vikter. Till vår hjälp vid  
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Mån 09.00 – 09.45 Start 5 okt 
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Senior Power styrketräning pass 2 
Se Senior Power styrketräning pass 1 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tors 10.40 – 11.25 Start 1 okt 
10 gånger  430:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 

Linedance 
Välkommen till vår kurs i linedance. Alla är välkomna,  
både nybörjare och erfarna. Alla kan hänga med i  
denna roliga form av motion. Linedance är inte bara 
country utan innehåller flera olika stilar, både  
gammalt och modernt. Och på köpet får du 
hjärngymnastik. 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tis 09.00 – 09.45 Start 6 okt 
10 gånger  430:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Yinyoga pass 1 
Yinyoga har sitt ursprung i Kina.  
Yinyogan är lugn och stillsam och positionerna hålls 
under en längre tid. Musklerna slappnar av och gör det 
möjligt för kroppen att komma djupare in i rörelsen och 
gör ligament och bindväv mjukare. Yinyoga främjar 
flexibilitet i områden som ofta känns stela. De mycket  
enkla positionerna utförs alltid liggande eller sittande.  
Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter  
yinyoga dina muskler slappna av helt. Vi slappnar 
av och låter kroppen bara vara.   
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tis  09.50 – 10.35 Start 6 okt 
10 gånger  430:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Yinyoga pass 2  
Se Yinyoga pass 1  
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Ons 10.40 – 11.25 Start 7 okt 
10 gånger  430:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Yogalates för nybörjare 
Två flugor i en smäll – inre styrka och muskulatur  
från Pilates och smidighet, lugn och mindfulness  
från Yoga. För alla som är nybörjare och vill komma 
igång och minska smärtor från rygg, nacke/axlar, knän 
och höfter. Vi arbetar med egen kroppstyngd. 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tis 10.40 – 11.25 Start 6 okt 
10 ggr  430:- 
Lokal Hemgården, Saltängsgatan 7 
 
Yogalates Pass 2 för leder 
I yogalates utgår vi från pilates med yogainfluenser. 
I passet går vi igenom kroppens alla rörelser. Vi arbetar 
på golvet. Med pilates blir du smidigare, får mental  
vakenhet, hållning, styrka och kroppsform. I denna 
Yogalates ingår övningar som speciellt stärker höft och 
rygg. 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tors 09.00 – 09.45 Start 1  okt 
10 gånger  430:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
 

Pilates  
Pilates bygger upp corestyrka (mage och rygg), armar 
och ben, vilket är ett måste om du ska kunna fortsätta 
träna säkert och utan att skada dig. På köpet får du 
smidighet. OBS ej bollar/övningar med huvudet nedåt.   
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Ons 09.50 – 10.35 Start 7 okt 
10 gånger  430:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Zumba –Gold-Basic Nybörjare 
Zumba Gold vänder sig till aktiva äldre med lite  
enklare koreografier och inte så mycket höftrörelser  
och inga hopp. Zumba Gold är en blandning av roliga 
steg till all sorts musik från hela världen. Det är inte 
speciellt svårt. Vi jobbar även med olika tempon.  
Var beredd på att du blir lite varm. Alla muskler får  
arbeta från hjässa till fot. Man får träna koordination, 
dvs. fötterna för sig och händerna för sig för att sedan 
samordna rörelserna. Vi jobbar främst med 
rörelseglädje. Kom med du också. 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Ons 09.00 – 09.45 Start 7 okt 
10 gånger  430:-- 
 Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Zumba –Gold-Pass 2 fortsättning 
Se Zumba Gold Basic. 
I Zumba Gold fortsättning, har vi dessutom med lite  
nostalgimusik som inte är med i Zumba Gold Basic. 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tors 09.50 – 10.35 Start 1 okt 
10 gånger  430:-- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Koordination, kondition och rytm i par 
Lätta koordinationsövningar, stegövningar och 
stegkombinationer efter olika rytmer. Helst i par men 
det går också att komma ensam. Ingen speciell klädsel, 
vanliga inneskor eller dansskor (ej gympaskor). 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Ons 11.30 – 12.15 Start 7 okt 
10 gånger  430:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Medicinsk yoga 
Medicinsk yoga är en mjuk och lugn träningsform som 
stärker dig både fysiskt och mentalt. Den passar alla och 
du utgår helt från dina egna förutsättningar. Vi inte-
grerar fysiska rörelser med andningstekniker, av-
slappning och meditation. Inga förkunskaper krävs  
och övningarna går att göra på yogamatta eller sittande  
på en stol. Medicinsk yoga minskar stress och har bra  
effekt på bl.a. besvär från rygg, nacke och axlar. Yogan 
hjälper dig skapa ökad hälsa och balans i din vardag. 
Anneli Hedlund  0722-30 51 23 
Mån 10.00 -11.30  Start 5 okt 
10 gånger   710:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7  
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Litteratur och eget skrivande 

Kultur- och idéhistoria 
Grupp 2 
Vi fördjupar oss i intressanta personer och händelser ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30 Start 20 okt 
5 gånger ojämna veckor 400:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Kultur- och idéhistoria 
Grupp3 
Se grupp 2 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 10.00 – 11.30 Start 13 okt  
5 gånger jämna veckor 400:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Kultur- och idéhistoria 
Grupp 4 
Se grupp 2 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30 Start 13 okt 
5 gånger jämna veckor 400:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Bokcirkel Nr 1 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker. 
Vi läser olika typer av romaner och börjar med 
Silvervägen av Stina Jacksson. Vid första tillfället 
bestämmer vi vilka andra böcker vi skall läsa under 
terminen. Vi träffas var tredje vecka. 
Inger Johansson                        0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30                     Start 12 Okt 
Sista gången 13.00 – 15.15 
4 gånger                                     400:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Bokcirkel Nr 2 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker. 
Vi läser olika typer av romaner och börjar med 
Bomullsängeln av Susanna Alakoski. Vid första tillfället 
bestämmer vi vilka andra böcker vi skall läsa under 
terminen.Vi träffas var tredje vecka. 
Inger Johansson                        0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30                     Start 5 okt 
Sista gången 13.00-15.15 
4 gånger                                     400:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Skrivglädje – en ny form av skrivarkurs 
Det här är en kurs för dig som tycker om att skriva, lära 
dig mer och utveckla skrivandet tillsammans med 
andra. Vi provar snabba, lekfulla övningar och också att 
skapa något längre texter. Det är glädjen att uttrycka dig 
i skrift som är det viktiga! 
Marie Bjelkefelt 0730-34 89 05 

Tis 10.00 – 12.15 Start 20 okt 
5 gånger  650:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Etiken i praktiken 
Denna kurs innehåller teoretiska och konkreta delar 
inom ämnet Etik och riktar sig till alla som har in-
tresse av att lära mer och fortsätta samtala om etiken i 
praktiken. Kursen passar för både nybörjare och tidigare 
deltagare. Som exempel på frågeställningar som vi 
ställs inför i livet; mellanmänskliga relationer både i det 
lilla och det stora, det privata och det offentliga. Inga 
förkunskaper krävs.   
Catharina Boo  0702- 68 40 26 
Tors 10.30 – 12.00 Start 1 okt 
6 gånger  600:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Språk 
 
Eftersom alla kurser inte kunde fullföljas under 
våren, kommer höstens språkkurser att anpassas 
efter detta. Tag kontakt med kursledaren/läraren 
om frågor finns. 
 
Engelska nivå A2  
Vi läser utdrag ur en bok som vi gemensamt har bestämt 
och diskuterar livligt dess innehåll. Vi försöker prata så 
mycket som möjligt på engelska. Nya deltagare är 
välkomna! 
Alec Hoatson        011-13 35 02 
Tors 09.00 – 10.30   Start 8 okt 
8 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Engelska nivå B1 måndag 
I den här gruppen diskuterar vi aktuella händelser i  
världen när vi träffas. 
Alec Hoatson        011- 13 35 02 
Mån 09.00 – 10.30 Start 5 okt 
8 gånger   600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Engelska nivå B1 torsdag 
I den här gruppen diskuterar vi mycket. Vi läser även en 
mycket rolig bok som handlar om livet i Storbritannien 
idag 
Alec Hoatson        011- 13 35 02 
Tors 11.00 – 12.30    Start 8 okt 
8 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7    
 
Engelska nivå C1 
Huvudsakligen läser vi romaner och diskuterar dem. 
Vi tar även upp aktuella frågor och belyser språkliga 
företeelser. 
Marie Crole-Rees 011-13 60 85 
Tis 10.00 - 11.30 Start 6 okt 
10 gånger   750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
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Franska nivå A1 falsk nybörjare  
Deltagarna klarar enkla meningar. Vi repeterar och har 
trevligt. Vi fortsätter denna termin med vår lärobok 
"Génial 2" av Marie-Louise Sanner ISBN  978-91-27-
41498-3 Nya deltagare är välkomna till denna kurs. 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Mån 15.00 - 16.30 Start 5 okt 
10 gånger  750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Franska nivå A2  
Vi repeterar och har mycket trevligt. Vi klarar enkel 
konversation med enkla ord och fraser. Denna termin 
börjar vi med en ny bok " Papa et autres nouvelles" 
av Vassilis Alexakis ISBN 973-2-278-07250-7 
Nya deltagare är välkomna till denna kurs. 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Tis 10.30 – 12.00    Start 6 okt 
10 gånger                           750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 
Franska nivå B1  
Vi fortsätter med lätt och trevlig konversation och  
fortsätter med vår bok "Les deux messieurs de 
Bruxelles" av Eric Emmanuel Schmitt ISBN 978-2-
253-00070-9. Nya deltagare är välkomna till denna 
kurs. 
Michèle Alstander     0705-36 53 41 
Ons 15.00 – 16.30 Start 7 okt 
10 gånger  750:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 
Franska nivå B2/C1              
När vi träffas diskuterar vi om aktualitet och fortsätter 
med vår bok " Une vie" av Simone Veil.  
ISBN 978-2-253-12776-5 
Nya deltagare är välkomma till denna kurs 
Michèle Alstander                    0705-36 53 41 
Tis 15.00 – 16.30                       Start 6 okt 
10 gånger                                   750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95   
 
Fransk konversation nivå B2   
Huvudsakligen läser vi romaner och diskuterar dem. 
Vi tar även upp aktuella frågor och belyser språkliga 
företeelser. 
Marie Crole-Rees 011-13 60 85 
Ons 10.00 - 11.30 Start 7 okt 
6 gånger ojämna veckor 450:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Italienska konversation - 2 grupper 
Fortsättning från vårterminen. Vi utgår från texter av 
olika slag och övar språket på olika sätt. Vi använder de 
färdigheter vi har och lär oss hela tiden nya. 
Asia Della Rosa                          0039-349 392 628 
Grupp 1 
Mån 08.45 – 10.15                   Start 5 okt  
10 gånger  750:-  

Grupp 2                                  
Mån 10.30 -12.00                        Start 5 okt 
10 gånger                                     750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 
                           
Spanska Nybörjare (2 lekt x 45min) 
Det här är en kurs för dig som inte har läst spanska 
tidigare. Vi bygger upp språket från början. Litteraturen 
vi kommer att använda är Vistas 1 ISBN 978-91-523-
2719-7 av Sanoma.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Mån 10.30 – 12.00                       Start 5 okt 
10 gånger                                     750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Spanska A1 del 2 (2 lekt x 45min)  
Den här är en fortsättningskurs efter nybörjarkursen och 
för dig som inte har läst mycket spanska tidigare. Vi 
fortsätter att bygga upp språket från början. Litteraturen 
vi använder är Vistas 1  
ISBN 978-91-523-2719-7 av Sanoma Utbilding.   
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se   
Ons 10.30 – 12.00                        Start 7 okt  
10 gånger                                     750:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 
Spanska A1 termin 3 (2 x 45min) 
Det här är den tredje terminen i spanska på A1 nivån 
och för dig som har läst litet spanska tidigare eller för 
länge sedan. Litteraturen vi använder är Alegría paso 
uno (steg 1) ISBN 978-91-47-09150-8 av Liber. 
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Ons 13.30 – 15.00                       Start 7 okt 
10 gånger                                     750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Spanska A1 termin 5 (3 x 45min) 
På denna kurs arbetar vi med läsförståelse, 
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig 
kommunikation. Vi använder boken Caminando 1, 
tredje upplagan, av Natur och Kultur. 
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Tors 09.30 – 12.00                      Start 1 okt 
10 gånger                                    1125:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95 
  
Spanska A1 termin 4 (3 x 45min)  
På den här kursen arbetar vi med läsförståelse, 
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig 
kommunikation. Litteraturen vi använder är 
Caminando 1, tredje upplagan, av Natur och Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Tors 13.30 –16.00                    Start 1 okt 
10 gånger                                 1125:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95 

Litteratur och eget skrivande 

Kultur- och idéhistoria 
Grupp 2 
Vi fördjupar oss i intressanta personer och händelser ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30 Start 20 okt 
5 gånger ojämna veckor 400:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Kultur- och idéhistoria 
Grupp3 
Se grupp 2 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 10.00 – 11.30 Start 13 okt  
5 gånger jämna veckor 400:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Kultur- och idéhistoria 
Grupp 4 
Se grupp 2 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30 Start 13 okt 
5 gånger jämna veckor 400:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Bokcirkel Nr 1 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker. 
Vi läser olika typer av romaner och börjar med 
Silvervägen av Stina Jacksson. Vid första tillfället 
bestämmer vi vilka andra böcker vi skall läsa under 
terminen. Vi träffas var tredje vecka. 
Inger Johansson                        0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30                     Start 12 Okt 
Sista gången 13.00 – 15.15 
4 gånger                                     400:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Bokcirkel Nr 2 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker. 
Vi läser olika typer av romaner och börjar med 
Bomullsängeln av Susanna Alakoski. Vid första tillfället 
bestämmer vi vilka andra böcker vi skall läsa under 
terminen.Vi träffas var tredje vecka. 
Inger Johansson                        0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30                     Start 5 okt 
Sista gången 13.00-15.15 
4 gånger                                     400:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Skrivglädje – en ny form av skrivarkurs 
Det här är en kurs för dig som tycker om att skriva, lära 
dig mer och utveckla skrivandet tillsammans med 
andra. Vi provar snabba, lekfulla övningar och också att 
skapa något längre texter. Det är glädjen att uttrycka dig 
i skrift som är det viktiga! 
Marie Bjelkefelt 0730-34 89 05 

Tis 10.00 – 12.15 Start 20 okt 
5 gånger  650:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Etiken i praktiken 
Denna kurs innehåller teoretiska och konkreta delar 
inom ämnet Etik och riktar sig till alla som har in-
tresse av att lära mer och fortsätta samtala om etiken i 
praktiken. Kursen passar för både nybörjare och tidigare 
deltagare. Som exempel på frågeställningar som vi 
ställs inför i livet; mellanmänskliga relationer både i det 
lilla och det stora, det privata och det offentliga. Inga 
förkunskaper krävs.   
Catharina Boo  0702- 68 40 26 
Tors 10.30 – 12.00 Start 1 okt 
6 gånger  600:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Språk 
 
Eftersom alla kurser inte kunde fullföljas under 
våren, kommer höstens språkkurser att anpassas 
efter detta. Tag kontakt med kursledaren/läraren 
om frågor finns. 
 
Engelska nivå A2  
Vi läser utdrag ur en bok som vi gemensamt har bestämt 
och diskuterar livligt dess innehåll. Vi försöker prata så 
mycket som möjligt på engelska. Nya deltagare är 
välkomna! 
Alec Hoatson        011-13 35 02 
Tors 09.00 – 10.30   Start 8 okt 
8 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Engelska nivå B1 måndag 
I den här gruppen diskuterar vi aktuella händelser i  
världen när vi träffas. 
Alec Hoatson        011- 13 35 02 
Mån 09.00 – 10.30 Start 5 okt 
8 gånger   600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Engelska nivå B1 torsdag 
I den här gruppen diskuterar vi mycket. Vi läser även en 
mycket rolig bok som handlar om livet i Storbritannien 
idag 
Alec Hoatson        011- 13 35 02 
Tors 11.00 – 12.30    Start 8 okt 
8 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7    
 
Engelska nivå C1 
Huvudsakligen läser vi romaner och diskuterar dem. 
Vi tar även upp aktuella frågor och belyser språkliga 
företeelser. 
Marie Crole-Rees 011-13 60 85 
Tis 10.00 - 11.30 Start 6 okt 
10 gånger   750:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
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Spanska B1 termin 3 (3 x 45min)  
Det här är en kurs för dig som har läst två terminer på 
nivån B1 enligt Europarådets referensram eller på annat 
sätt har fått motsvarande kunskaper. Vi arbetar med 
läsförståelse, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig 
kommunikation. Vi använder Caminando 3, tredje 
upplagan, av Natur och Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Fre 09.45 – 12.15                       Start 2 okt 
10 gånger                                   1125:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Spanska B1 termin 4 (3 x 45min) 
Den här är den fjärde kursen i spanska på nivå B1 enligt  
Europarådets referensram. Vi arbetar med läsförståelse,  
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig 
kommunikation. Vi använder Caminando 3, sedan 
börjar vi med Caminando 4 tredje upplagan ISBN 
978-91-27-40695-7, Natur och Kultur. 
Lia Ortega Danielsson  
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Mån 13.30 – 16.00                   Start 5 okt 
10 gånger                                 1125:-                                 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Tyska A2  
Lättast att förklara nivån är att denna kurs motsvarar 
årskurs 2 i det gamla gymnasiet. Dock finns en stor 
skillnad. Vi ägnar oss mycket mer åt konversation. Vad 
gäller läromedel bestämmer vi det gemensamt vid  
terminens början. 
Ulla Nordgren                              0760-12 85 86 
Ons 10.00 –11.30                          Start 7 okt 
10 gånger                                      750:- 
Lokal  FU S:t Persgatan 95 
 
Att förstå drömmens språk 
Vad vill dina drömmar säga dig och hur kan vi förbättra 
vårt sätt att tänka? Innehållet i denna kurs är för dig som 
är intresserad av att utforska dina drömmar och ditt 
tänkande och hur det kopplar till ditt liv och din vardag. 
Kursledaren Anders Omstedt är utbildad 
drömgruppsledare från Drömgruppsforum och har 
arbetat med drömmar i många år. Deltagarna kommer 
att få litteraturtips och sammanfattande texter både 
inom dröm- och hjärnforskning. 
Drömgruppsforums hemsida: dromgruppsforum.org.se 
Anders Omstedt                       0709-49 24 77 
Ons 09.30 – 12.00                     Start 14 okt 
5 gånger, jämna veckor       535:- 
Lokal FU S:t Persgatan 
 
 
 
 
 
 
 

Historia 
 
Från det ena till det andra. 
Mellankrigstidens storpolitik och maktspel. 
Demokratin i kläm på 1920- och 30-talen. 
Bengt Sonesson   0708-16 97 77 
Tis 10.00 – 11.30  Start 13 okt 
5 gånger jämna veckor 500:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
De stora gårdarna kring Åby 
Runt Åby finns många gods och gårdar som haft stor 
betydelse för trakten. Vi fördjupar oss i några och deras 
historia fram till nutid, t ex Björnsnäs, Krusenhof och 
Rodga. En exkursion ingår. 
Sten Göte Svensson   0739-48 75 74 
Ons 10.00 – 11.30                      Start 7 okt 
6 gånger ojämna veckor           600:-                
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Slott och herresäten i Östergötland – steg 1 
I Östergötland finns ett stort antal historiskt intressanta 
slott och herresäten. Vi väljer ut några och studerar 
arkitektur, konst, inredning och vem som byggde och 
bodde där. Vid en sammankomst åker vi på studieresa 
och förlänger det mötet till en halvdag. 
Inga-Lill Johansson                  0735-85 82 01 
Tors kl 10.00 – 11.30                 Start 15 okt 
6 gånger                                     600:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
De kungliga slotten - Stockholms slott 
Under våren startade vi serien De kungliga slotten med  
Drottningholm. Kursen avbröts på grund av Corona-
epidemin. Den kursen återkommer till våren 2021 då 
hösten är fel tid för ett studiebesök. 
I höst studerar vi Stockholms magnifika slott, som 
kallats landets mest högklassiska byggnadsverk. Vi 
studerar såväl slottets historia som interiör. Vi tar även 
upp Slottskyrkan, Livrustkammaren och  
Bernadottebiblioteket – som enbart visas för inbokade 
grupper.  
Vi anordnar en studieresa till Stockholms slott först i 
januari, då slottet är stängt för guidade grupper under 
2020. 
Inga-Lill Johansson                 0735-85 82 01 
Tis 10.00 – 11.30                       Start 13 okt 
6 gånger                          600:- 
Lokal: FU S:t Persgatan 95 
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Vad blev det av våra gamla 
industribyggnader? 
T.ex Drags, bomullsspinneriet, Yfa m.fl.  
Vad kan det bli av gamla fängelset? Vi bestämmer 
gemensamt vilka byggnader vi ska fördjupa oss i och 
börjar med fängelset och Drags. Bildspel visas varje 
gång. En vandring ingår. 
Jan Hansson   0703-10 77 20  
Håkan Möller  0703-23 57 44 
Mån 13.30 – 15.00 Start 19 okt 
5 gånger  500:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Från Henry Ford till elbil 
Bilen - ett fordon från 1886 till 2030 
Kursen kommer i ett historiskt perspektiv att se på 
bilens utveckling, olika modeller och bilens påverkan 
på människan och samhället. Vid tredje kurstillfället 
gästas vi av Håkan Johansson från Norrköpings 
Veteranbilsklubb. 
Bjarne Rönnblom 0700-91 11 01 
Ons 10.30 – 12.00 Start 21 okt 
6 gånger  600:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Medicinens historia 
I denna kurs gör vi nedslag i medicinens historia från 
antiken till nutid. I Covid-19:s tidevarv blir det mycket 
aktuellt att samtala kring pandemier genom tiderna från 
pestens härjningar till dagens coronavirus. 
Då den moderna medicinen utvecklats från början av 
1800-talet kommer huvuddelen av kursen att handla om 
1800- och 1900-talen. Under denna tid har kirurgin 
utvecklats genom operationsteknik, sövning och 
smärtstillning. Nästan alla moderna läkemedel har  
tagits fram från sekelskiftet 1900 till idag. 
Hur har den förebyggande hälsovården sett ut genom 
tiderna? Vilka var de vanliga dödsorsakerna under 
1700-talet? Vilka sjukhus har funnits i Norrköping och 
hur har vården bedrivits i vår stad? 
Olle Wärngård 0706-74 56 74 
Tis 10.00-11.30  Start 13 okt 
6 gånger  600:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Historiska kvinnor 25 grupp 1    
Vi presenterar en ny kurs på temat – intressanta 
kvinnor i historien. Bl.a kommer Kata Dahlström,  
Sigrid Hjertén och Ulrika Stålhammar (1600-tals kvinna  
som gick in i armén) m fl intressanta kvinnors 
levnadsöden att tas upp. Kursens innehåll ska ge 
personliga och levande porträtt av dessa kvinnors liv 
med intressanta och roliga detaljer, som den allmänna 
historiebeskrivningen ofta förbiser.  
Kursen är fristående. 
Ann-Marie Persson 0767 - 62 17 37 
Ons 14.00 – 15.30 Start 7 okt 
6 gånger, ojämna veckor  600:--            
Lokal Hemgården, Saltängsgatan 7 
 

 
Norrköpings förändrade stadsbild 
Vi följer några kvarters utveckling med bildspel och  
en vandring – från förr - till NU. 
Evy Rydergård  0709-88 58 04 
Tors 10.00 – 11.30  Start 15 okt 
5 gånger    500:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
IFK 
Den här kursen leds av Jan-Åke Jonsson tillsammans  
med några andra IFK:are. Kursen tar upp hur det hela 
började och sedan efter hand förflyttar vi oss fram till 
nutid. Allt från klubbens olika storhetstider, profiler,  
turnéer runt världen, stora matcher, unika händelser,  
spelare från egna ungdomsleden, ungdomsfotbollen  
idag fram till det storföretag som IFK är idag. Besök på 
arenan ingår. 
Jan-Åke Jonsson   0705-73 48 77 
Mån 10.00 - 11.30     Start 12 okt   
5 gånger jämna veckor     500:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Naturkunskap 
 
Fågelexkursioner  
Vi gör en höstutflykt till den klassiska Svensksunds-
viken och en färd ut på Malmölandet med dess lokala 
skärgård. Ny lokal att besöka blir Ekenön i Slätbaken. 
Stadens fåglar ska vi ägna oss åt särskilt i hamnområdet 
med pilgrimsfalk, tornfalk, turkduva, svart rödstjärt,  
vinterhämpling med flera trevliga arter. Slutligen 
åker vi till Grensholmsbron en ”säker” 
kungsfiskarlokal, och den lättskådade Fröjerums 
våtmark. 
Göran Esbjörnsson 0768-08 80 36 
Ons 10.00 – 11.00 (info) Start 30 sep 
5 utflykter och info-timma 600:- 
Lokal – endast informationsträffen –  
Naturarium Östra Promenaden 7 A 
Utflykter ons kl. 08.00 – ca 12.00 ev. kl. 09.00- ca 
13.00 
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid  
första sammankomsten. 
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Jag anmäler mig till följande kurser:

Anmälningsblanketten sänds till: Senioruniversitetet, S:t Persgatan 95, 602 33 Norrköping

Vin och mat 
 
Vinkunskap 
Vi samtalar kring flera kända druvsorter, vinmakarens 
arbetsår, hantering av vinrankan, vinframställning, 
vinprovning mm. Praktiskt bekantar vi oss med och 
prövar vin av en sorts druva varje gång. Nybörjarkurs. 
Gudrun Erlandsson  0705-22 46 53 
Ons 14.00-15.30  Start 21 okt 
6 gånger   600:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Enkel matlagning för det lilla hushållet 
Hur lagar vi en trevlig, näringsrik och enkel måltid när 
man är ensam eller få som ska äta? Vid åtta tillfällen får 
ni möjlighet att laga och lära er lite om enkel 
mathållning. Vid varje tillfälle lagar vi ett vegetariskt 
alternativ. Tillsammans lagar och äter vi mat som både 
är näringsrik, smakrik och inspirerande.  
Inga förkunskaper krävs. Vi lagar, lär oss och har 
trevligt tillsammans. 
Yvonne Haker  0707-49 63 94 
Fre 09.00 – 13.00 Start 23 okt 
6 gånger  800kr 
Kostnader för ingredienser tillkommer. 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
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Inloggning till Min sida 

På hemsidan www.senunkpg.se klickar du på länken Min sida. Du kommer då till en sida som ser ut 
som bilden nedan. Där loggar du in med e-postadress och det lösenord du fått via e-post. 

Systemet bygger på att det finns korrekta e-postadresser i medlemsregistret. 

 

Du kommer då till nästa sida (se nedan). Där kan du klicka på (1)”Inloggningsuppgifter” och välja 
ditt eget lösenord. Om du väljer att skapa ditt eget lösenord ska du blanda stora och små bokstäver 
samt siffror. Lägg gärna till ett tecken (?,&, % eller liknande) för att öka säkerheten. Minst sex tecken 
ska lösenordet innehålla. 
Om du vill anmäla dig till ett evenemang, klicka på (2) ”Evenemang”. Där visas aktuella evenemang 
när första anmälningsdagen infaller. Bokningen öppnar när kontorets telefontid börjar, kl. 10.00. 
Detta för att även de som saknar e-post ska ha chansen att anmäla sig till de olika evenemangen. 
Under fliken (3) ”Ekonomi” kan du se betalningar, förfallna fakturor m.m. 
Fliken (4) ”Uppgifter” innehåller ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Där kan du själv 
ändra dina uppgifter om du byter nummer, adress, e-post eller namn. 

 

OBS! Kurser anmäls som tidigare via fliken”Kursanmälan” på hemsidan eller på blanketten 
som följer med programmet. 

Betalningar: Viktigt att man betalar på den faktura som kommer via e-post eller som brev. 
Om man inte använder fakturan måste OCR-numret vara korrekt, annars kan betalningen inte 
registreras. 

Om du har frågor, synpunkter, förslag eller idéer om vår verksamhet, använd formuläret som finns på 
hemsidan under fliken ”Kontakt/Idéer/Förslag”.  

Behöver du hjälp med inloggningen? Ring kontoret 011-474 12 47 eller 011-474 12 46 
måndag – torsdag kl. 10 – 12. 

Du som saknar e-post ringer kontoret som hjälper dig med evenemangsanmälan. 

 

1 2 3 4 
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Ingen Seniorbio hösten 2020
Tyvärr, tyvärr kan vi inte erbjuda våra medlemmar Seniorbio hösten 2020.

Cnema har beslutat att ställa in alla stora evenemang under hösten 2020 då de håller för troligt att 
begränsningen med 50 deltagare per sammankomst kommer att stå sig året ut. Det blir krångligt att 
arrangera och inte ekonomiskt försvarbart om restriktionerna ska följas. 

Vi kan bara beklaga detta men kommer att göra allt vi kan för att kunna komma igen med den populära 
Seniorbion våren 2021.

Alla ni som hade ett seniorbio-kort under våren missade ju den sista filmen på grund av pandemin och 
den filmen hade vi hoppats få visa extra i höst men nu blir det inte möjligt. Det betyder att de som hade 
biokort under våren har betalat 47,50 kr för mycket. Då det är ett enormt jobb att betala tillbaka den 
summan till 400 medlemmar har vi i stället beslutat att biokorten till våren 2021 blir 45 kr billigare. 
Om någon hellre vill ha tillbaka 45 kr så ber vi dig att själv kontakta kontoret och då uppge namn, 
medlemsnummer och bankkonto där du önskar insättningen. 

Styrelsen

Nu är höstens filmer här! Filmerna är speciellt 
utvalda av Cnema och Senioruniversitetet. 
De visas dagtid i Cnemas salonger med stor 
duk, digitalt ljud och bild samt nya biofåtöljer 
med extra benutrymme. Varmt välkomna!

SENIORBIO

Info
Pris 190 kronor. Begränsat antal platser. Anmälan görs 
via ”Min Sida” eller SenU:s kontor, tel: 011-474 12 46 
eller 011-474 12 47. Anmälan till tisdagsbion öppnar 
31/8 kl. 10:00 och till onsdagsbion 1/9 kl. 10:00. Korten 
är onumrerade och hämtas tidigast 13:00 före första 
filmvisningen tisdagen den 22 sep och onsdagen 23 sep. 
Obs! Kortet är personligt. Om man vid något tillfälle inte 
har möjlighet att närvara finns möjlighet att låna ut sitt 
kort till en annan SenU-medlem. 

Hitta hit: Cnema ligger på Kungsgatan 56.  
Närmaste hållplats för bussar och spårvagn är 
”Västertull”. Se hemsidan för info om parkering 
och kommunikationer: www.cnema.se. 

En kvinnas val 
Tisdag17 nov och onsdag 18 nov 14.00
Regi: Haifaa Al Mansour. Saudiarabien,Tyskland 2019, 1 h 41 min
Maryam älskar sitt arbete som läkare på ett litet sjukhus 
på den saudiska landsbygden även om det finns manliga 
patienter som vägrar att behandlas av henne. När hon blir 
inbjuden till en läkarkonferens utomlands känner hon sig 
glad och bekräftad. Men det vänds snabbt till besvikelse 
när myndigheterna kräver medgivande från hennes pappa, 
som råkar vara bortrest. Frustrerad och arg, bestämmer 
sig Maryam för att ta saken i egna händer. Med hela det 
patriarkala styret emot sig anmäler hon sig som kandidat i det 
åstundande kommunvalet.

 

En officer och spion
Tisdag 13 okt och onsdag 14 okt 14.00
Regi: Roman Polanski, Frankrike, Italien 2019, 2 h 12 min
1894 skakas Frankrike av en av historiens största 
rättsskandaler då den judiske kaptenen Alfred Dreyfus 
döms mot sitt nekande för spioneri och landsförräderi. 
Efter att Dreyfus deporterats till den ökända Djävulsön 
för att avtjäna sitt livstidsstraff börjar officeren Georges 
Picquart nysta i fallet och kommer en fruktansvärd 
komplott på spåren. Om detta omstörtande fall, vida 
berömt som ”Dreyfusaffären”, har det skrivits spaltmil 
under 125 år och nu har Oscarbelönade Roman Polanski 
gjort film om skandalen med likaledes Oscarbelönade 
Jean Dujardin (”The Artist”) i huvudrollen.

Min pappa Marianne 
Tisdag 22 sep och onsdag 23 sep 14.00
Regi: Mårten Klingberg, Sverige 2019, 1 h 50 min
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 
28, till Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes 
älskade pappa, prästen med det stora skägget, avslöjar att 
han egentligen vill vara Marianne vänds Hannas värld upp 
och ner. Men för pappa Marianne finns ingen återvändo, hon 
måste äntligen få vara den hon är. Det blir en omtumlande 
resa för Hanna som varken kände sig själv eller sin pappa så 
väl som hon trodde. En varm feelgood-berättelse om modet 
att vara sig själv och lyckan över att bli älskad för den man är.

The Peanut Butter Falcon
Tisdag 15 dec och onsdag 16 dec 14.00
Regi: Tyler Nilson, Michael Schwartz, USA 2019, 1 h 37 min
Zak är en ung man med Downs syndrom. Han rymmer från ett 
sjukhem för att följa sin dröm och träna på den professionella 
wrestling-skolan med sin stora idol, The Salt Water Redneck. Efter 
ett udda händelseförlopp träffar han Tyler, en småkriminell på 
flykt, som blir Zaks osannolika tränare och allierade. Tillsammans 
upplever de livet, dricker whisky, fångar fisk och Zak lär sig både 
att simma och skjuta gevär. När Eleanor, en snäll sköterska som 
anklagas för Zaks rymning, hittar dem övertygar de henne att 
följa med på deras resa.

Hösten 2020
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Norrköping


