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Valberedning 
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Telefon:      011-474 12 47, 474 12 46 
E-post:        senu.nkpg@folkuniversitetet.se 
Hemsida:    www.senunkpg.se 
             
Kurser 
Samordnare 
Solbjörg Skarbö  
Bergkvist                    0706-85 32 29 

Resor  
Samordnare  
Håkan Gründer                0730-68 97 00 

Studiebesök 
Samordnare                    
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Samordnare 
Eva Tellgren                    0736-40 70 32        

Mat och Musik  
Samordnare 
Inga-Britt Jernqvist         0706-39 64 30          

Seniorbio 
Samordnare  
Bo Petersson                   0727-16 37 53                             

 

Viktigt att veta om ... 
Medlemskap 
För att delta i Senioruniversitetets verksamhet 
måste du vara medlem. Medlem kan den bli som 
fyllt 55 år eller är sammanboende med en 
föreningsmedlem. Avgiften är 200 kronor/år. 

Min Sida  
Det är mycket positivt att allt fler medlemmar 
använder bokningssystemet, Min Sida, på vår 
hemsida. Har du inte tillgång till Internet så 
kontakta kontoret som hjälper till.  
Fakturor 
Betala aldrig för ett evenemang innan du fått 
faktura. 
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Ordförande har ordet 

Så går även 2022 mot sitt slut och vi får blicka fram mot ett nytt, spännande år. Under året har 
vi haft glädjen att hälsa många nya medlemmar välkomna så i dag är vi ca 1 500 medlemmar. 

Programmet du nu håller i handen hoppas vi ska inspirera dig till att delta i många aktiviteter. 
Vill du veta lite mer om innehåll och upplägg så passa på att besöka vår Öppet Hus-dag den 
18 januari. Och ta då gärna med vänner och bekanta som ännu inte blivit medlemmar. 

I vår erbjuder vi några nya kurser och vi anordnar lite fler resor än tidigare. Vi har också haft 
glädjen att hälsa nya funktionärer välkomna till de olika verksamhetsgrupperna. 

I höst har vi genomfört ett antal kostnadsfria och uppskattade promenader och det fortsätter vi 
med i vår. Ja, det går att räkna upp mycket men bläddra nu och upptäck! 

Jag vill till sist tacka alla er medlemmar för ert intresse av och engagemang i våra aktiviteter. 
Tack också till alla våra funktionärer som helt ideellt arbetar för att verksamheten ska fungera. 

Jag och styrelsen med mig önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2023! 

Inga-Lill Johansson 
 

 

 

Årsmöte 

Tisdagen den 14 mars kl. 14.00 hälsar vi alla medlemmar välkomna  
till vårt årsmöte på Hemgården, Saltängsgatan. Information om  
dagordning och handlingar skickas ut lite närmare mötesdagen. 

Öppet Hus 

Onsdagen den 18 januari, kl. 14.00-16.00 har vi Öppet Hus i våra lokaler på S:t Persgatan 95. 
Vi presenterar vårens program och aktiviteter. Du träffar funktionärer och kursledare. Vi 
bjuder även på lite underhållning. Såväl medlemmar som ännu icke medlemmar är välkomna! 

Vandringarna fortsätter 

Eftersom höstens vandringar har varit populära, kommer vi att fortsätta under våren 2023. Vi 
kan inte förutbestämma datum, då väder och vind avgör när det är lämpligt att gå, så håll 
ögonen öppna i mail-korgen efter inbjudan.  

Vandringsgruppen/Elisabeth Sandolf, Helene Hammarbeck och Anna-Lena Hansson 

Innehållsförteckning 
Föreläsningar  sid 4 
Studiebesök  sid 5 
Soppluncher och musik sid 6 
Avbokningsregler sid 6 
Resor  sid 7-8 
Evenemangskalender  sid 9 
Kurser  sid 10-15 
Seniorbio  sid 16 
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Föreläsningar 
Anmälan görs via hemsidan, Min sida. Saknar du 
dator kan du vända dig till kontoret, 011-474 12 47 
eller 474 12 46. Det går att komma oanmäld, med 
risk för att det är fullsatt. Programändringar, 
nyheter eller påminnelser annonseras på hemsidan, 
www.senunkpg.se. 
Pris 100 kronor. 
 

Torsdag den 16 februari kl. 14.00-15.00 
på Cnema, Kungsgatan 56. 
Historien som aldrig blev berättad 
Föreläsare: Bertil Oppenheimer, författare och 
släktforskare. 
I sin föreläsning berättar Bertil om sin egen familj 
som var invandrade tyska judar. I familjen talades 
det aldrig med barnen om händelserna under andra 
världskriget. Men efter föräldrarnas död hittades 
en kartong med en judestjärna och en mängd brev, 
en historia uppdagades. Breven blev till en bok, en 
berättelse om föräldrarna som efter kriget 
tvingades gå under jorden. Om deras flykt och 
förtvivlade kamp att ta sig till Sverige, hur de i 
sista stund räddades och om kampen för att få 
uppehållstillstånd. I boken beskrivs även den 
restriktiva svenska flyktingpolitik som rådde under 
andra världskriget. 
Bokningen öppnar 19 januari kl. 10.00 och stänger 
14 februari kl. 12.00. 
 
Torsdag den 9 mars kl. 14.00-15.00 
på Hemgården Saltängsgatan 7. 
En annorlunda stadsvandring 
 - på plats i Hemgården 
Föreläsare: Gunnar Hagberg och Ida 
Thyni, författare till boken Porten till Norrköping. 
Dagligen både använder och passerar vi stadens 
portar, utan att tänka på dem i någon högre 
utsträckning. Men dörrarna spelar roll, både av 
praktiska och dekorativa anledningar. De ruvar på 
hemligheter, stänger ute, men erbjuder samtidigt 
en välkomnande famn.  
I Norrköping är utbudet av portar och dörrar 
närmast obegränsat. Vi tar med er på en 
annorlunda stadsvandring, med porten i fokus.  
Bokningen öppnar 9 februari kl. 10.00 och stänger 6 
mars kl. 12.00.  
 

Torsdag den 13 april kl. 14.00-15.00 
på Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Systrarna Brontës värld 
Föreläsare: Anna-Karin Malmström Ehrling och 
Per-Ove Ehrling. 
Författarna till Jane Eyre och Svindlande höjder, 
systrarna Emily och Charlotte Brontë, med sin 
likaledes författande syster Anne, växte upp på 
prästgården i Hawort. Det var där de skrev några 
av den engelska litteraturens mest älskade verk.  
Kom och lyssna på föreläsarna, som har gjort de 
första översättningarna av Charlotte Brontës 
romaner från mitten av 1800-talet - Villete, 
Professorn och Shirley. De berättar om systrarnas 
uppväxt och utveckling till författare samt om 
deras romaner, som också inkluderar Anne Brontës 
roman Agnes Grey och Främlingen på Wildfell 
Hall. 
Bokningen öppnar den 16 mars kl. 10.00 och stänger 
11 april kl. 12.00. 
 
Torsdag den 11 maj kl. 14.00-15.00 
på Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Vägen till mitt författarskap 
Föreläsare: Gertrud Hellbrand. 
Gertrud Hellbrand, bosatt på Vikbolandet, har 
skrivit flera kritikerrosade romaner. Intresset för 
litteratur och skrivande började redan i barndomen. 
I barndomshemmet fanns både Tranströmer och 
kioskromaner, vilket återspeglar sig i Gertruds 
författarskap. ”Man måste inte välja sida”, säger 
Gertrud, som varvar författarskapet med att vara 
lärare på skrivarkurser på Bona folkhögskola. 
Genombrottet kom med romanen Veterinären. I sin 
föreläsning berättar Gertrud om skrivandets konst 
och vägen till sitt författarskap.  
Bokningen öppnar den 13 april kl. 10.00 och stänger 
den 9 maj kl. 12.00.  
 

Filmade Föreläsningar 
Måndag den 30 januari kl. 10.30-12.00 
på Cnema, Kungsgatan 56. 
De första muslimerna i Sverige och 
utvecklingen till idag 
Föreläsare: Simon Sorgenfrei, professor i 
religionsvetenskap vid Södertörns högskola. 
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Sverige har på några decennier utvecklats från att 
vara ett relativt homogent land, till att bli ett av 
Europas mest mångkulturella länder. För 90 år sen 
bodde det två muslimer i Sverige. Idag bor nära en 
miljon människor i Sverige som har muslimsk 
bakgrund. Simon Sorgenfrei har studerat islams 
etablering i Sverige och de politiska processer som 
gjort Sverige till Europas mest sekulariserade och 
mångreligiösa land. Han har skrivit flera böcker, 
inklusive en introduktion till islam, ”De kommer 
att vara annorlunda svenskar”. 
Bokningen öppnar den 9 januari kl. 10.00 och 
stänger den 26 januari kl. 12.00. 
 
Måndag den 3 april kl. 10.30-12.00 
på Cnema, Kungsgatan 56. 
Vår fantastiska hjärna - tanken, 
minnet och medvetandet 
Föreläsare: Peter Gärdenfors, senior-
professor i kognitionsvetenskap vid Lunds 
universitet. 
Vår hjärna innehåller mer än 100 miljarder 
nervceller, vilka kommunicerar med varandra i 
komplexa nätverk. Dessa mekanismer utgör några 
av de mest utmanande mysterierna för 
forskningen. Hjärnan styr mycket av det som 
händer i vår kropp och härbärgerar både med-
vetandet och minnet. Å ena sidan, skänker hjärnan 
oss fantastiska upplevelser som musik och konst. 
Å andra sidan, kan hjärnan lätt vilseleda oss och 
ägna sig åt orealistiskt önsketänkande. 
Föreläsningen behandlar några av de viktigaste 
egenskaperna hos den friska hjärnan. 
Bokningen öppnar 6 mars kl. 10.00 och stänger den 
30 mars kl. 12.00. 

Studiebesök och stadsvandringar  
Anmälan via Min sida. Saknar du dator kan du 
ringa kontoret på tel. 011-474 12 47 eller 011-474 
12 46. Två personer kan bokas på samma anmälan, 
medbokads namn och medlemsnummer ska då 
anges. 
Pris 100 kronor 

Torsdag 13 april kl. 13.30 
Sveriges Radio  
Vi besöker SVT och SR på Västgötegatan och får 
information om verksamheten och en guidad 
vandring i lokalerna. Samling vid entrén på 

Västgötegatan preliminärt kl. 13.30.Begränsat 
antal besökare 20 och besöket tar ca 1,5 timme. 
Bokning öppnar tisdag 14 mars kl. 10.00 och stänger 
torsdag 30 mars kl. 12.00  
Torsdag 20 april kl. 13.30 
Besök på ombyggda och tillbyggda 
krematoriet  
Arkitekt Felix Freudenthal Lotz berättar om 
ombyggnaden samt tillbyggnad av krematoriet. 
Därefter gör vi en rundvandring i byggnaden. 
Samling vid entrén till krematoriet preliminärt kl. 
13.30. Antalet besökare är begränsat till 25 
personer och besöket tar ca 1,5 timme. 
Bokning öppnar tisdag 28 mars kl. 10.00 och stänger 
måndag 3 april kl. 12.00. 

Torsdag den 4 maj 13.30  
Sylten och området mellan Sjötullsgatan 
och Lindövägen 
Bonnie Festin gör en vandring med oss på Sylten 
och området mellan Sjötullsgatan och Lindövägen. 
Samling vid parkeringen före växthusen på 
Sylten kl. 13.30.Begränsat antal deltagare 15 st. 
Vandringen tar ca 1,5 timme. 
Bokning öppnar tisdag 18 april kl. 10.00 och stänger 
måndag 24 april kl. 12.00.  

Tisdag 9 maj 13.30 
Röda sta´n, Järven och Frans Bloms 
stiftelse  
Bonnie Festin gör en vandring med oss på norr. Vi 
börjar i Röda sta´n, fortsätter i kvarteret Järven och 
avslutar vid Frans Bloms Stiftelse. 
Samling utanför entrén till Abel Beckers gata 9  
kl. 13.30. Högst 15 medlemmar kan delta och 
vandringen tar ca 2 timmar. 
Bokning öppnar måndag 24 april kl. 10.00 och 
stänger tisdag 2 maj kl. 12.00. 

Torsdag 11 maj kl. 13.30 
Inre Hamnen 
Vi besöker arbetsplatsen för inre hamnen. Besöket 
börjar med information om projektet, därefter blir 
det rundvandring. Vi träffas vid arbetsplats-
kontoret preliminärt kl. 13.30.  
Högst 25 deltagare och besöket tar ca 1,5 timme 
Bokning öppnar onsdag 19 april kl. 10.00 och 
stänger torsdag 4 maj kl. 12.00. 

Ansvariga:  
Janne Hansson  0703-10 77 20 
Håkan Möller  0707-23 57 44 
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Soppluncher och 
musikunderhållning  
För att flera av våra medlemmar ska få plats 
återvänder vi med soppluncherna till 
Hemgården på Saltängsgatan 7 och Spira.  
Tider: Onsdagar kl. 13.30 – 15.30.  
Pris 170 kr för soppa, smörgås, kaffe och kaka. 
Anmälan via ”Min sida”. Saknar Du dator, vänd 
Dig till SenU:s kontor 011-474 12 46, 011-474 12 
47. 

Roland Engdahl med gäster 
Onsdag den 22 februari kl. 13.30 - ca 15.30 
Roland är musiklärare och arbetar med många 
artister, tar ofta med unga begåvningar, tycker det 
är viktigt att uppmuntra dem. 
Roland har spelat i Max Rogers orkester, varit med 
i husbandet i Café Norrköping under 10 år. Spelar 
nu ofta på Söderköpings Brunn. 
Bokningen öppnar 24 januari kl. 10.00 och stänger 9 
februari kl. 12.00. 

Frida Knutsson, trubadur 
Onsdag den 22 mars kl. 13.30 - ca 15.30 
Frida blandar vilt mellan låtarna men har en 
förkärlek för Evert Taube och svenska visor.  
Konserterna byggs upp som en levande jukebox, 
där önskemål alltid bejakas. Vi bjuds på en 
blandning av skönsång, glädje och energi. 
Bokningen öppnar 14 februari kl. 10.00 och stänger 
9 mars kl. 12.00. 

 
Lotta Källström   
- en allt i allo artist på ständig turné 
Onsdag den 19 april kl. 13.30- ca 15.30 
Många känner igen henne från det egna TV-
programmet TV-Lokal eller som levande jukebox i 
Radio Östergötland. Repertoaren är bred och hon 
sjunger gärna låtar på svenska, då hon ofta bjuder 
in publiken att sjunga med. 
Bokningen öppnar 23 mars kl. 10.00 och stänger  
5 april kl. 12.00. 

 
 
 
 
 
 

SON-Musiker i närbild  
  Svenska Salongsorkestern bjuder på 

Kammarmusik i De Geerhallen 
Onsdag den 8 mars.  
Soppa kl. 17.00 konsert kl. 18.00 – 19.00  
Evenemanget inleds med en god soppa innan vi tar 
plats inför kvällens konsert. Denna gång får vi 
höra Svenska Salongsorkestern och njuta av en 
härlig 1-timmes konsert med information om 
utvalda musiker. 
Pris: 265 kr (exkl. dryck, finns att köpa) 
Bokningen öppnar 7 februari kl. 10.00 och stänger 
28 feb kl. 12.00. 

 

 

Avbokningsregler 

En anmälan är alltid bindande. 

Om SenU måste ställa in en kurs eller aktivitet så 
betalas alltid erlagd avgift tillbaka. 

Vid egen avbokning av en aktivitet (= allt utom kurser) 
gäller följande: 

- Aktiviteter som kostar 200 kronor eller 
mindre återbetalas inte 

- Vid aktiviteter som kostar mer än 200 
kronor gäller att kostnader som inte går att 
avbeställa alltid ska betalas 

- En administrationsavgift på 100 kronor tas 
alltid ut när återbetalning sker 

Vid avbokning av kurser gäller följande: 

- Du kan ångra din kursanmälan inom 14 
dagar från den dag din anmälan kommit 
in, enligt lagen om ångerrätt, kallas 
ångerfristen 

- Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du 
SenUs kontor inom ångerfristens 14 dagar 

- Om du avbeställer kursen efter att 
ångerfristen löpt ut men före kursstart har 
du rätt till återbetalning minus 
administrativa kostnader, 10% av 
kursavgiften, dock lägst 100 kronor 

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att 
betala hela kursavgiften. Om du avbryter på grund 
av varaktigt studiehinder kan den ännu inte 
utnyttjade delen av kursavgiften återbetalas med 
avdrag för studiematerialet. Ta i sådana fall alltid 
kontakt med SenUs kontor. 
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Resor 
Anmälan till resor görs via Min sida. Du som 
saknar dator kan ringa till kontoret, 011-474 12 
47 eller 474 12 46. Två personer kan bokas på 
samma anmälan. Den medbokades namn och 
medlemsnummer ska då anges i meddelande-
fältet. Notera även önskemål om specialkost. 
För regler om avbokning se sid. 6. 
 
Teaterresor 
 
Lördagen den 4 februari kl. 15.00 
La Bohème på Kungliga Operan i 
Stockholm 
Vi ser, och hör, operan La Bohème av 
Giacomo Puccini. Den är skriven år 1895 och 
hör till de mest älskade operorna i världen och 
handlar om kärlek och död. Den är två och en 
halv timme lång inkl. en paus. 
Före föreställningen får vi en god lunch på 
Långholmens Värdshus. På hemvägen serveras 
en smörgås i bussen med enkel dryck till. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 10.00 
och är åter i Norrköping ca kl. 20.00 
Pris 1.350 kr inkl. operabiljett på parkett, 
lunch, bussresa och bussfika. 
Bokningen öppnar 4 januari kl. 10.00 och 
stänger 20 januari kl. 12.00. 
Reseledare: Elisabeth Sandolf, 0739-82 34 31 
och Inga-Lill Johansson 

Lördag den 25 mars 2023 klockan 15.30 
HAIR – musikalen på Göta Lejon 
Stockholm 
Musikalen Hair är berättelsen om unga 
människors kamp för att navigera i en 
krävande livssituation och våga protestera mot 
krigshets vilket är mer än aktuellt. Med 
odödliga låtar som bland annat Acquarius, I 
Got Life och Let the Sunshine In skapas en 
modern, intensiv och färgsprakande 
föreställning. 
I rollerna som Berger och Sheila ser vi 
artisterna Viktor Norén och Moonica Mac. 
Före föreställningen äter vi lunch och på 
hemvägen serveras en kvällssmörgås                                
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl.10.30 och 
är åter i Norrköping ca kl.20.30. 
Pris: 1 700:- inkl. biljett på parkett, lunch, 
bussresa och kvällssmörgås. 
Bokningen öppnar 20 februari kl.10.00 och 
stänger 15 mars kl. 12.00.  
Reseledare: Helene Hammarbeck, 0709-28 89 
11 och Elisabeth Sandolf 

Söndagen den 23 april kl. 13.00 
Röde orm  
på stadsteatern i Stockholm 
Vi ser föreställningen ”Röde Orm” på 
Stockholms stadsteater, Kulturhuset, med 
bland andra Magnus Uggla i en av rollerna. 
Skratt utlovas i denna föreställning fritt efter 
Frans G Bengtssons underbara vikinga-
berättelse från 40-talet. 
Föreställningen börjar kl. 13.00. Innan den 
börjar äter vi lunch i Kulturhuset och på 
hemvägen serveras bussfika. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 09.00 
och är åter i Norrköping ca kl. 19.00. 
Pris 1.050 kr inkl. teaterbiljett på parkett, 
lunch, bussresa och bussfika. 
Bokningen öppnar 7 mars kl. 10.00 och stänger  
4 april kl. 12.00. 
Reseledare: Anna-Lena Hansson, 072-30 
27 166 och Helene Hammarbeck 

Dagsresor  
 
Onsdag den 15 februari 
Skokloster slott  
och Åbergs museum 
Följ med till Skokloster slott, ett barockslott 
byggt av greve Karl-Gustav Wrangel åren 
1654–1676. Vi blir guidade genom två av 
slottets rum som stått orörda sedan 1676 och 
genom konstutställningen i den nedre 
uppvärmda våningen. 
Vi åker vidare mot Åbergs museum, världens 
enda konst-, serie- och leksaksmuseum. Här 
serveras lunch och sedan får vi en visning av 
serieinspirerad konst och vi får även se 
rekvisita och kostymer från filmerna om Stig-
Helmer. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 07.15 
och är åter i Norrköping ca kl. 18.30. 
Pris: 890 kr inkl. buss, bussfika, lunch och 
guidningar. 
Bokningen öppnar 17 januari kl. 10.00 och 
stänger 2 februari kl. 12.00 
Reseledare: Ingela Engwall, 070 415 21 86 
och Håkan Gründer 
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Evenemangskalender våren 2023 

Evenemang    Datum Bokningen     Bokning 
                                                                                                             öppnar 

 

Teaterresa: La Bohème, Stockholm    4/2   4 januari     ………. 

Film. Förel.: De första muslimerna i Sverige 30/1   9 januari        ………. 

Seniorbio: Tisdagsbio    31/1  10 januari       ………. 

Seniorbio: Onsdagsbio    1/2  11 januari       ………. 

Anmälan till kurser    12 januari        ……….  

Dagsresa: Skokloster slott och Åbergs museum 15/2 17 januari        ……… 

Föreläsning: Historien som aldrig blev berättad   16/2 19 januari     ……… 

Sopplunch: Roland Engdahl med gäster 22/2 24 januari        ……… 

Dagsresa: Liljevalchs vårsalong och Nord. Muséet 21/3   6 februari     ……… 

Kvällssoppa: SON-musiker i närbild    8/3   7 februari     ……… 

Föreläsning: En annorlunda stadsvandring   9/3   9 februari       ……… 

Sopplunch: Frida Knutsson, trubadur  22/3 14 februari     ……… 

Teaterresa: Musikalen HAIR, Stockholm 25/3 20 februari       ……… 

Film. Förel.: Vår fantastiska hjärna     3/4   6 mars            ………  

Teaterresa: Röde orm   23/4   7 mars            ……… 

Studiebesök:  Sveriges Radio  13/4 14 mars            ……… 

Föreläsning: Systrarna Brontës värld  13/4 16 mars            ……… 

Dagsresa: Falbygdens ost    19/4 20 mars     ……… 

Sopplunch: Lotta Källström   19/4 23 mars     ……… 

Studiebesök: Besök på Krematoriet  20/4 28 mars            ……… 

Dagsresa: Östergötland museum och Ekenäs   3/5 29 mars     ……… 

Föreläsning: Vägen till mitt författarskap 11/5 13 april     ……… 

Stadsvandring: Sylten m.m.    4/5 18 april             ……… 

Studiebesök: Inre Hamnen  11/5 19 april     ……... 

Stadsvandring: Röda sta´n, Järven m.m.   9/5 24 april             ……… 

Dagsresa: Stora Kinda Kanalturen  26/5   2 maj     ……… 

Dagsresa: Till Gränna och Visingsö    4/7    1 juni     ……… 

 

Tisdag den 21 mars  
Liljevalchs vårsalong  
och Nordiska muséet  
Senioruniversitetet har lyckats boka visning av 
den populära ”Vårsalongen” på Liljevalchs i 
Stockholm. Efter kaffestopp på vägen upp 
anländer vi till Liljevalchs där vi får en guidad 
visning och även tid på egen hand. Lunch intar 
vi gemensamt på Nordiska muséets restaurang 
och därefter har vi tillgång till muséets 
utställningar. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 08.00 
och är åter i Norrköping ca 18.30. 
Pris 855 kr inkl. resa, bussfika, guidning, 
lunch samt entré till Nordiska muséet och 
tillgång till utställningen Nordens Paris. 
Bokningen öppnar 6 februari kl. 10.00 och 
stänger 2 mars kl. 12.00. 
Reseledare: Anna-Lena Hansson, 0723-02 71 
66 och Helene Hammarbeck 
 
Onsdagen den 19 april 
Falbygdens ost 
Den här resan går helt i ostens tecken. Vi 
börjar med en guidad tur i osteriets 
anläggning. Därefter blir det ”ostskola” där 
vi lär oss om ostens historik, tillverkning, 
osttyper och lagring. Skolan avslutas med 
att vi får testa 10 olika ostsorter. En lunch-
buffé serveras i osteriets restaurang. Före 
hemfärden finns möjlighet att handla ost. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 
07.30 och beräknad hemkomst ca 18.30. 
Pris 850 kr inkl. bussresa, bussfika, 
guidad tur, ostskola och lunch. 
Bokningen öppnar 20 mars kl. 10.00 och stänger 
6 april kl. 12.00. 
Reseledare: Inga-Lill Johansson, 073-58 
58 201 och Anna-Lena Hansson 

Onsdag den 3 maj 
Östergötlands museum och 
Ekenäs slott  
Här får vi se och höra om Länsmuseet i 
Linköping som gjort tjänst i över 80 år och 
förra året blev renoverat till toppskick. Vi blir 
även guidade på två utställningar, ”Vägen hit” 
som berättar hur människor bosatte sig, levde 
och utvecklade vårt Östergötland samt 
konstutställningen ”Verkligheter”. Därefter 
äter vi en god lunch på Stångs i det moderna 
företagsområdet Mjärdevi.  
Ett östgötskt renässansslott Ekenäs, nu 
privatägt museum, lockar med sina tinnar, torn 

och mysterier. Byggt och bebott från ca 1640 
av släkten Banér. Vi får veta mera när Ekenäs 
historia presenteras för oss av slottets guider. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl 9.00 och 
är åter ca 17.00 
Pris 720 kr inkl. buss, fika, guidningar och 
lunch. 
Bokningen öppnar 29 mars kl 10.00 och stänger 
17 april kl. 12.00. 
Reseledare: Håkan Gründer, 0730-68 97 00 
och Ingela Engwall 

Fredag den 26 maj  
Stora Kinda Kanalturen 
Bussen tar oss till Linköping där vi går ombord 
på M/S Kind och börjar med en förmiddags-
fika. Under färden på sjöar och kanal serveras 
en lunch ombord. Vi beräknar att vara framme 
i Rimforsa ca kl. 17, där vår buss möter upp 
och tar oss hemåt igen. Under färden genom 
slussarna finns möjligheter att gå iland och ta 
en promenad som omväxling till båtlivet.  
Vi åker från Resecentrum, C3 – C6, kl. 09.00 
och är tillbaka igen ca 18.30. 
Pris 980 kr inkl. buss, båt, fika och lunch  
Bokningen öppnar 2 maj kl. 10.00 och stänger 17 
maj kl. 12.00. 
Reseledare: P-A Nordlund, 0702-57 44 50  
och Inga-Lill Johansson 
 
Tisdag den 4 juli  
Sommarresa till Gränna och 
Visingsö 
Vi åker tidig morgon med buss söderut och tar 
färjan från Gränna till Visingsö. En timslång 
tur med remmalag väntar när vi kommer till ön 
och vi åker norrut mot Kumlaby kyrka. Efter 
en god lunch tar vi färjan tillbaka till Gränna, 
där vi får tillfälle att ströva en stund på egen 
hand innan vi vänder tillbaka hem. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 08.00 
och är åter i Norrköping ca kl. 18.00. 
Pris 780 kr inkl. buss, bussfika, lunch och 
remmalag. 
Bokningen öppnar 1 juni kl. 10.00 och stänger 
21 juni kl. 12.00. 
Reseledare: Elisabeth Sandolf, 0739-82 34 31 
och P-A Nordlund 
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Kurser/Studiecirklar
I samarbete med FolkuniversitetetKurser/Studiecirklar 

 Anmälan till kurser kan göras från 12 januari via vår hemsida www.senunkpg.se.  Om du inte har 
tillgång till dator kan anmälan göras på särskild blankett men plats kan inte garanteras.  Vi tar inte emot 
kursanmälan per telefon, via lärare eller via e-post. När du anmäler dig via webben ska du välja 
betalningsalternativ. Betala direkt med kort eller med faktura inom två veckor för att undvika extra 
kostnader.  Om du inte uppger ditt personnummer kan du endast använda betalkort. Om kursen är 
fulltecknad hamnar du på reservplats och får då inte något betalningsval. 

» Förnyad anmälan varje termin krävs för alla kurser.  

» 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. Återbetalning sker av inbetald 
kursavgift. 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.      

» Vid avbokning gäller Folkuniversitetets regler. 

» För att veta vilken nivå du ska anmäla dig till på språkkurserna testa dig gratis på 
www.folkuniversitetet.se/spraktest 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konst, konsthantverk och 
konsthistoria 
 
Akrylmåleri 
I den här kursen går vi igenom lite om akryl-
måleriets olika tekniker och material. Vad man kan 
tänka på vid val av motiv och för att få liv och djup 
i en målning samt färglära. Individuell handledning  
genomgående i kursen samt möjlighet att komma 
med önskemål angående kursupplägg. 
Kursen vänder sig till alla oavsett erfarenhet. 
Material ingår ej i kursavgiften.                                                                                                                                                                                      
Agneta Östlund               011-474 12 47 
Mån 09.30 – 12.00 Start 30 jan 
10 gånger  1300:- 
Lokal FU Konstateljén St Persgatan 95 
 
Akrylmåleri - Kom-i gång-kurs 
Den här kursen vänder sig till alla med olika 
erfarenhet. Från nybörjare till den som förut provat 
på att måla. Vi börjar direkt med motiv och liten 
genomgång av material och teknik samt primär- och 
sekundärfärger. Individuell handledning. 
Material ingår ej i kursavgiften. 
Agneta Östlund  011-474 12 47 
Ons 13.00 – 15.15 Start 1 feb 
8 gånger  1040:- 
Lokal FU Konstateljén St Persgatan 95 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akvarell - Fortsättningskurs 
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 har viss erfarenhet 
att måla i akvarell. Vi testar olika tekniker, motiv, 
färger och perspektiv mm. 
Material ingår ej i kursavgiften. 
Agneta Östlund            011-474 12 47 
Tis 09.30 – 11.45           Start 31 jan 
10 gånger    1300:- 
Lokal FU Konstateljén St Persgatan 95 
 
Akvarell – Nybörjarkurs  
Kom i gång med akvarell. I denna kurs börjar vi 
med olika motivövningar för att upptäcka 
akvarellfärgernas pigment och egenskaper. Vi går 
igenom olika tekniker, material och färglära samt 
hur man får djup i en bild. Kursen vänder sig till dig 
som har liten eller ingen vana att måla i akvarell.  
I kursavgiften ingår ett ark 300 g Arches 
akvarellpapper. Övrigt material, såsom färger, 
penslar ingår ej i kursavgiften. 
Agneta Östlund  011-474 12 47 
Tis 13.00-15.15  Start 31 jan 
8 gånger  1135:- 
Lokal FU Konstateljén S:t Persgatan 95 
 
 
 

Keramik  
Denna kurs vänder sig till alla oavsett tidigare 
erfarenhet. Du får handledning utifrån din egen 
nivå. Du skapar dina egna, unika föremål och väljer 
själv att fokusera på den eller de tekniker som 
passar dig bäst t.ex. kavling, tumning, drejning eller 
skulptur. Vi arbetar i stengodslera och 
experimenterar med olika glasyrer och dekorations- 
tekniker. Vi inspirerar varandra och utvecklas 
tillsammans i gruppen.  
Kostnad för material och bränning ingår ej. 
Agneta Sandell                 011- 474 12 47 
9sandell@gmail.com 
Tors 09.00 – 12.00            Start 2 febr 
8 gånger                            1400:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
   

 

Vårens konstträffar 2023 
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 31 januari kl. 10.00 – 12.00 
Föreställningar om Naturen 
Naturen är något givet, som ständigt finns omkring 
oss, ger oss möjlighet till avkoppling, skapar 
ekonomiska förutsättningar – eller? Begreppet natur 
är komplext och rymmer olika synsätt i alla tider, 
samtidigt som världen ständigt förändras. I konsten 
kan vi följa dessa skiften och reflektera över vårt 
eget förhållande till det vi kallar natur. Med 
utgångspunkt i utställningen Blick stilla ser vi 
exempel från 1700-talet och framåt som låter oss 
begrunda förhållandet mellan människa, samhälle, 
natur. 
Intendent Kristina Mejhammar 
 

 
 
 
 
 
 
Lena Cronqvist, Ombunkar 1974 
 

Tisdag 28 februari kl. 10.00-12.00 
Offentlig konst – en fördjupning  
i några av konstnärerna 
Det finns många intressanta konstnärskap 
representerade i den offentliga konst vi har i 
Norrköping. Men vad har de gjort mer förutom 
det vi har på våra gator och torg? Utifrån detta tittar 
vi lite närmare på några konstnärers arbete och lär 
oss mer om deras idévärld och produktion. 
Intendent Mattias Åkesson 
 

 
Pye Engström, Vår evighets fana 1984 
 
Tisdag 18 april kl. 10.00 – 12.00 
Lars Kleen – skulptören som inte vill 
kallas skulptör 
Lars Kleen (f. 1941) är en av Sveriges främsta 
skulptörer. Själv kallar han emellertid inte sina verk 
för skulpturer, utan ”konstruktioner”. Det anger ett 
sätt att arbeta på som positionerar Lars Kleen i 
mötet mellan arkitektur och konst. I slutet av maj 
2023 öppnar Norrköpings Konstmuseum en 
ambitiös utställning för vilken Lars Kleen skapat tre 
helt nya verk. Det största, Flod, upptar större delen 
av golvytan i museets största galleri och gestaltar i 
stål, betong, glas och trä naturens eviga rörelse av 
uppbyggnad och upplösning, styrka och skörhet.   
Lars Kleen är utbildad på det Kongelige Danske  
Kunstakademi och Konstakademin i Krakow. Han 
har utfört ett flertal offentliga verk, bland vilka kan 
nämnas sex stycken konstruktioner i form av 
husfasader för Sundbybergs tunnelbanestation 
(1983-85); verket kan ses som en hyllning till vår 
gemensamma industrihistoria och ett hantverks-
kunnande vi är satta att förvalta. 1996 ställde Lars 
Kleen ut i Bomullsspinneriet i Norrköping. Flod 
blir Lars Kleens första utställning på Norrköpings 
Konstmuseum. 
Utställningsintendent Helena Scragg 
 
Norrköpings Konstmuseum 
genom SenU  011-474 12 47 
3 gånger  400:- 
Lokal Konstmuseet, Kristinaplatsen 
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Tisdag 18 april kl. 10.00 – 12.00 
Lars Kleen – skulptören som inte vill 
kallas skulptör 
Lars Kleen (f. 1941) är en av Sveriges främsta 
skulptörer. Själv kallar han emellertid inte sina verk 
för skulpturer, utan ”konstruktioner”. Det anger ett 
sätt att arbeta på som positionerar Lars Kleen i 
mötet mellan arkitektur och konst. I slutet av maj 
2023 öppnar Norrköpings Konstmuseum en 
ambitiös utställning för vilken Lars Kleen skapat tre 
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husfasader för Sundbybergs tunnelbanestation 
(1983-85); verket kan ses som en hyllning till vår 
gemensamma industrihistoria och ett hantverks-
kunnande vi är satta att förvalta. 1996 ställde Lars 
Kleen ut i Bomullsspinneriet i Norrköping. Flod 
blir Lars Kleens första utställning på Norrköpings 
Konstmuseum. 
Utställningsintendent Helena Scragg 
 
Norrköpings Konstmuseum 
genom SenU  011-474 12 47 
3 gånger  400:- 
Lokal Konstmuseet, Kristinaplatsen 
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Musik 
 
Spisarcirkel Jazz och Blues  
Vår populära jazzcirkel fortsätter under våren. Jan 
och Bjarne kommer tillsammans med några gäst-
föreläsare /krönikörer att svara för vårens 
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 6 febr 
OBS! Avslut 3 april      
kl. 13.30 – 16.00 
9 gånger  900:-  
Lokal Frimurarlokalen S:t Persgatan 85 
 
Hälsa  
  
Existentiell hälsa för seniorer  
Existentiella frågor är det som har med livet och vår 
livsuppgift att göra – i de vardagliga och nära 
frågorna. En god existentiell hälsa innebär att vi har 
en god grundsyn på livet - gör att vi tänker, känner 
och handlar på ett sätt som gör att vi mår bra. Att 
samlas i små grupper och samtala kring existentiell 
hälsa gör att vi kan stärka tillit, livsmod, livsglädje 
och livsmening.  
Senioruniversitetet erbjuder medlemmar denna 
möjlighet i form av en ny kurs med 5 till 7 
personer, som träffas sex gånger med en utbildad 
samtalsledare. Till hjälp i samtalen används 
samtalskort för att få i gång samtal om åtta olika 
livsteman.  
Två kurser genomförs under vårterminen 
Kurs 1 
Maria Andersson 011-474 12 47 
Mån 17.00 – 18.30 Start 30 jan 
6 gånger  630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
Kurs 2 
Maria Andersson 011-474 12 47 
Tis 17.00 – 18.30 Start 31 jan 
6 gånger  630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
  
Yinyoga 
Yinyoga är en återhämtande och terapeutisk 
yogaform där du stannar länge i mjuka positioner 
för att förbättra och öka din rörlighet. Yinyoga-
positionerna utförs alltid sittande eller liggande i ett 
lugnt tempo. Under passet går kroppen och sinnet 
in i djup avslappning och stress och spänningar 
minskar. Tag gärna med en extra tröja och en filt. 
Anneli Hedlund  0722-30 51 23 
Mån 09.30 – 10.15  Start 30 jan 
10 gånger   525:- 
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 integrerar fysiska rörelser med 
andningstekniker, avslappning 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 
bland annat besvär från rygg, nacke och axlar. 
yogan hjälper dig att skapa ökad hälsa och balans i 
din vardag.  
Anneli Hedlund 0722-30 51 23 
Mån 10.30 – 12.00                Start 30 jan 
10 gånger                 1050:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Linedance 
Linedance är ett fantastiskt sätt att hålla både kropp 
och knopp i form. Man dansar utan partner i olika 
genrer allt i från cha cha till vals och rock m m. Allt 
görs med en koreograferad stegkombination. 
Förutom att man blir glad av linedance så är det 
socialt, reducerar stress,är bra för konditionen och 
balanssinnet samt motverkar benskörhet. Det enda 
som krävs är ett par sköna skor för inomhusbruk 
och gärna en vattenflaska. 
Lotta Svedberg  0706-07 07 64 
Tors 11.00 -11.45 Start 2 februari 
8 gånger  636:- 
Lokal Gamla Folkets Hus, Slottsgatan 114-118 på 
gaveln ut mot Slottsgatan en trappa ner. 
 
Pilates 
Vi tränar pilates på matta. Pilates är en skonsam 
typ av träning där vi stärker musklerna och jobbar 
med balans och en fungerande kropp i vardagen. 
Träningen utformas efter de deltagandes förut-
sättningar. 
Linnea Sandler  0762-45 38 80 
Tis 10.00 – 10.45 Start 7 feb 
8 gånger  720:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
                  
Kultur 
 
Kultur- och idéhistoria 
Vi fördjupar oss i intressanta personer och 
händelser ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Christina Brusén  011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30      Start 21 feb 
5 gånger jämna veckor   525:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
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 
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Linedance är ett fantastiskt sätt att hålla både kropp 
och knopp i form. Man dansar utan partner i olika 
genrer allt i från cha cha till vals och rock m m. Allt 
görs med en koreograferad stegkombination. 
Förutom att man blir glad av linedance så är det 
socialt, reducerar stress,är bra för konditionen och 
balanssinnet samt motverkar benskörhet. Det enda 
som krävs är ett par sköna skor för inomhusbruk 
och gärna en vattenflaska. 
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Tors 11.00 -11.45 Start 2 februari 
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gaveln ut mot Slottsgatan en trappa ner. 
 
Pilates 
Vi tränar pilates på matta. Pilates är en skonsam 
typ av träning där vi stärker musklerna och jobbar 
med balans och en fungerande kropp i vardagen. 
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Kultur- och idéhistoria 
Vi fördjupar oss i intressanta personer och 
händelser ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Christina Brusén  011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30      Start 21 feb 
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Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
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 7 feb 
6 gånger, jämna veckor 780:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Bokcirkel 1 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om 
böcker. Vi läser olika typer av romaner och börjar 
med Ett fjärran krig av Göran Redin. Vid första 
tillfället ska alla ha läst boken och då bestämmer  
vi också vilka andra böcker vi ska läsa under 
terminen. Vi träffas var tredje vecka. 
Inger Johansson                 0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30        Start 30 jan 
Sista gången 13.00-15.15 
5 gånger      525:-               
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Bokcirkel 2 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om 
böcker. 
Vi läser olika typer av romaner och börjar med En 
hondjävuls liv och lustar av Fay Weldon. Vid första 
tillfället ska alla ha läst boken och då bestämmer vi 
också vilka andra böcker vi ska läsa under 
terminen. Vi träffas var tredje vecka. 
Inger Johansson                        0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30                 Start 13 febr 
Sista gången 13.00-15.15 
5 gånger                                525:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Språk 
 
Engelska nivå B1/B2  
Improve your English  
Vi läser och studerar olika artiklar av gemensamt 
intresse, för att uppmuntra till en stimulerande och 
givande konversation. Vi behandlar ämnen inom 
bl.a Kultur/Konst/Film/Mat. Allt varvat med 
Cambridge grammatiska övningar för att hålla oss 
alerta. Ni får en utmärkt möjlighet att samtala i 
grupp och konstant utöka ert ordförråd! 
Anna Johansson 011-474 12 47       
Tis 10.00 - 11.30                Start  24 jan 
12 gånger                         960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
  
Engelska nivå B1  
Improve your English 
Vi läser och studerar olika artiklar av gemensamt 
intresse, för att uppmuntra till en stimulerande och 
givande konversation. Vi behandlar ämnen inom 
bl.a. Kultur/Konst/Film/Mat. Allt varvat med 
Cambridge grammatiska övningar för att hålla oss 
alerta. Ni får en utmärkt möjlighet att samtala i 
grupp och konstant utöka ert ordförråd! 
Anna Johansson 011-474 12 47 
Tis 12.00 - 13.30                        Start 24 jan 
12 gånger                                   960:- 
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 "Enfin chez moi" 
av Kidi Bebey. ISBN 978-2-278-07633-8. 
Nya deltagare är välkomna till denna kurs. 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Mån 14.30 - 16.00 Start 23 jan 
12 gånger               960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 
Franska nivå A2/B1  
Vi repeterar och har mycket trevligt och fortsätter 
med lätt konversation och grammatikövningar. 
Denna termin fortsätter vi med vår bok "Papa et 
autres nouvelles" av Vassilis Alexakis ISBN 978-
2-278-07250-7. 
Nya deltagare är välkomna till denna kurs. 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Tis 10.30 – 12.00    Start 24 jan 
12 gånger                960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 
Franska nivå B1/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  25 jan 
8 gånger ojämna veckor     640:- 
Lokal FU St: Persgatan 95 
 
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 Caminando 
1 ISBN 978-91-27-43714-2 Natur o Kultur.  
Lía Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Ons 10.30 – 12.00                       Start 8 feb 
12 gånger                                    960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Spanska A1 termin 3 (3 lekt x 45min) 
Det här är en kurs för dig som ev. har läst spanska  
tidigare. Vi fortsätter och bygger upp språket.  
Litteraturen vi använder är Caminando 1 ISBN  
978-91-27-43714-2 Natur o Kultur.  
Lía Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Ons 13.30 – 16.00                      Start 25 jan 
12 gånger                                   1440:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
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Spanska A2 termin 1 (3 lekt x 45min) 
Det här är den första terminen på A2 nivå enligt  
Europarådets referensram. Vi arbetar med läs-
förståelse, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig 
kommunikation. Litteraturen vi kommer att 
använda är Caminando 2 ISBN 978-91-27-43827-
9 Natur och Kultur.  
Lía Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Mån 09.30 – 12.00                    Start 23 jan 
12 gånger                                  1440:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Spanska A2 termin 4 (3 lekt x 45min)  
Den här kursen är den fjärde delen på A2 nivå 
enligt Europarådets referensram. Vi arbetar med 
läsförståelse, skrivfärdighet, hörförståelse och 
muntlig kommunikation. Litteraturen vi använder 
är Caminando 2 ISBN 978-91-27-43827-9 Natur 
och Kultur.  
Lía Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Tors 10.00 – 12.30                  Start 26 jan 
12 gånger                                1440:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Tyska A2 
Vi samlas kring det tyska språket och studerar även 
tysk realia. Tyska texter analyseras, grammatik 
genomgås, likaså ordkunskap. Valda ämnen 
diskuteras eller skrivs ner. Vi lyssnar på tysk musik  
och ser emellanåt någon tysk film. 
Britt Erici                                   0763-10 26 36 
Ons 10.00 -11.30                         Start 25 jan 
8 gånger jämna veckor              640:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 

Historia 
 
Historiska kvinnor 29 
Vi presenterar en ny kurs på temat – intressanta 
kvinnor i historien. Här presenteras följande 
kvinnors levnadsöden: Elizabeth II av 
Storbritannien, Tove Jansson, Daphne du Maurier 
(författaren till bl a Rebecca), skådespelerskan 
Debbie Reynolds, flygaresset Jean Batten, Gurli 
Linder (älskarinna till August Salomon André) m.fl. 
Kursens innehåll ska ge personliga och levande 
porträtt av dessa kvinnors liv, med intressanta och 
roliga detaljer som den allmänna historie-
beskrivningen ofta förbiser. 
Kursen är fristående. 
Ann-Marie Persson 0767-62 17 37 
Grupp 1 
Ons 14.00 – 15.30 Start 1 feb 
7 gånger ojämna veckor 735:- 
Grupp 2  
Ons 14.00 – 15.30 Start 8 feb 
7 gånger jämna veckor    735:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
 

Kvinnor inom de sköna konsterna 
En kurs på temat de sköna konsterna, med 
personliga porträtt av kvinnor inom litteratur, 
musik, dans och teater. Här presenteras följande 
kvinnors liv och gärningar: Isadora Duncan, 
Josephine Baker, Sigrid Undset, Sophie Elkan, 
Alma Mahler, Christina Nilsson och Emelie 
Högquist. 
Kursen är fristående. 
Ann-Marie Persson  0767-62 17 37 
Tors 14.00 – 15.30 Start 9 feb 
7 gånger jämna veckor 735:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
De sörmländska slotten 
I Södermanland har vi en fantastisk kulturskatt i de 
många bevarade slotten. Den här terminen väljer vi 
ut ett antal av dem som vi studerar.  Vem byggde 
dem, vem bodde där och vad kan väggarna berätta?  
Vi tar del av slottens arkitektur, historia, interiör, 
stilepok etc. 
Inga-Lill Johansson       0735-85 82 01 
Tis kl 10.00-11.30                      Start 7 feb 
10 gånger                                   1050:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
En Drottnings liv 
På begäran erbjuder vi åter en kurs om drottningars 
liv. Vi lär känna ett antal av våra drottningar från 
1500-talet till idag. Vilka insatser och avtryck har 
de gjort? Vilka var de, varifrån kom de och hur 
levde de vid sidan av sina kungar? Vilket 
engagemang i samhället har de visat och vilken 
makt har de haft? 
Inga-Lill Johansson                  0735-85 82 01 
Tors kl. 10.00-11.30 Start 26 jan 
10 gånger                                   1050:- 
Lokal: FU S:t Persgatan 95 
 
Slott och herresäten i Östergötland 
Vi erbjuder i vår en kortare kurs om slott och 
herresäten i Östergötland. Under sex tillfällen 
kommer vi att lära om Adelsnäs, Finspångs slott, 
nya och gamla Bjärka Säby, Husby säteri, 
Stegeborg och Mems slott. Vi avslutar med en  
liten slottstur den sista gången. 
Inga-Lill Johansson                   0735-85 82 01 
Tors kl. 13.00-14.30   Start 2 feb 
6 gånger    630:- 
Lokal FU St: Persgatan 95 
 
Mitt Kneippen 
Lär känna Kneippen och dess historia.  Vi tar upp 
händelser, byggnader och personer, t ex 
kuranstalten, Roddarpelle och Stråhattsfabriken. 
En vandring ingår. Detta tillfälle förlängs med 45 
minuter. 
Gudrun Erlandsson  0705-22 46 53 
Ons 14.00-15.30            Start 15 mars  
4 gånger                             475:- 
Lokal FU St Persgatan 95 
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Natur 
 
Lättplockat 
Vanliga vilda växter till mat och hälsa. 
Är du nyfiken på att använda vanliga vilda växter, 
bär och ogräs till mat och hälsa? På den här 
inspirerande kursen lär du dig skörda fräscht, gott 
och nyttigt i vår generösa natur. De utvalda 
växterna finns runt knuten, i trädgårdar och skogen 
så det är enkelt och spännande. 
Första mötet fokuserar på teoretisk information och 
på träffarna därefter gör vi utflykter i naturen för att 
praktiskt lära oss använda ett lätthanterligt antal 
växter. Vissa av dessa anses t.o.m. vara superbär 
och superfood! 
Rose Wilkinson      0730-22 45 70 
1:a kurstillfället 10.00-11.30     Start 10 maj 
3 utflykter onsdagar 10.00-13.00    650:- 
Kostnad för kurslitteratur tillkommer. 
Lokal 10 maj FU S:t Persgatan 95  
Utflykter i Norrköpings- och Söderköpingsområdet. 
 

 
 
Höga naturvärden kring Norrköping 
Visste du att Norrköpings omgivande landskap 
består av slätt, mellanbygd, skogsbygd och skär-
gård! Denna naturvariation gör att det finns många 
olika höga naturvärden kring Norrköping. Det finns 
flera platser som har skyddats som naturreservat, 
både av kommunen och av Länsstyrelsen. På denna 
kurs kommer du få upptäcka några av dessa platser 
och veta vilka naturvärden som gör dem unika och 
skyddsvärda.  
På första träffen ses vi på Naturarium. Vi kommer 
gå igenom vad som krävs för att bilda ett natur-
reservat samt gå igenom vilka naturreservat kring 
Norrköping vi kommer att besöka. 
Kursledare Stefan Arrelid               0727 28 20 75,  
email: stefan.arrelid@telia.com 
Tors 11.00 – 13.30 ojämna veckor   Start 30 mars 
5 utflykter och infoträff       650:- 
Övriga kurstillfällen 13/4, 27/4, 11/5, 25/5 
Lokal Naturarium, Östra Promenaden 7 A  
den 30 mars. Utflykter bestäms vid första träffen. 
 

Fågelexkursioner 1 
Göran Esbjörnsson             0768-08 80 36 
Ons 10.00 – 11.00 (infoträff)           Start 15 mars 
5 utflykter och infoträff                   Pris 650:- 
Halvdagsutflykter                            08.00 - 12.00   
Första utflykten        12 apr               
Lokal – endast info träff Naturarium, Östra 
Promenaden 7 A 
Utflykt 1               Stegeborgs strandängar 
Utflykt 2               Hults gård, Lönöviken 
Utflykt 3               Hästenäs naturreservat, Yxningen 
Utflykt 4               OBS tiden 20.00 - 24.00 
Nattsångar-utflykt med bl a nattskärra 
Utflykt 5              OBS tiden 10.00 - 14.00 
Ringmärkning av tornfalk  
Endast datum för första exkursionen är fastställt. 
Exkursionerna 2-5 kommer att äga rum i maj/juni. 
Exakta datum ges vid infoträffen den 15 mars.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fågelexkursioner 2 
Göran Esbjörnsson         0768-08 80 36 
Ons 11.00 – 12.00 (infoträff)    Start 15 mars 
5 utflykter och infoträff               Pris 650:- 
Start för halvdagsutflykter        08.00-12.00 
Datum                                         14 apr  
Lokal – endast infoträff    Naturarium, 
Östra Promenaden 7 A 
Utflyktsmål som för Fågelexkursioner 1, men 
exkursionerna sker på fredagar. Endast datum för 
första exkursionen är fastställt. Exkursionerna 2-5 
kommer att äga rum i maj/juni. Exakta datum ges 
vid infoträffen den 15 mars.  
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Nu är vårens filmer här! Speciellt utvalda filmer av 
Cnema och Senioruniversitetet visas dagtid i Cnemas 
salonger med stor duk, digitalt ljud och bild samt 
bekväma biofåtöljer med extra benutrymme. 
Varmt välkommen!

SENIORBIO

Info
Pris 200 kronor. Begränsat antal platser. Anmälan görs via ”Min Sida” eller SenU:s kontor, 
tel: 011-474 12 47 eller 011-474 12 46. Anmälan till tisdagsbion öppnar 10/1 kl. 10:00 och till 
onsdagsbion 11/1 kl. 10:00. Två personer kan bokas på samma anmälan, medbokads namn 
och medlemsnummer ska då anges. Korten är onumrerade och hämtas tidigast 13:00 före 
första filmvisningarna i januari. Obs! Kortet är personligt. Om du vid något tillfälle inte har 
möjlighet att närvara finns möjlighet att låna ut kortet 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. 

HILMA 
Tisdag 28 mars och onsdag 29 mars 14.00
Regi: Lasse Hallström, Sverige, 2022, 1 h 59 min
I Lasse Hallströms engelskspråkiga film ”Hilma” utforskas 
det gåtfulla liv Hilma af Klint levde, som först det senaste 
decenniet börjat utkristalliseras. Hon var en svensk pionjär 
inom abstrakt konst, en feministisk ikon i en tid då män 
skapade alla regler och öppen för den spirituella världen 
som blev hennes kall. Huvudrollen som Hilma i olika åldrar 
delas av Hallströms fru Lena Olin och parets dotter Tora 
Hallström, som här gör filmdebut.

 

BRÄNN ALLA MINA BREV
Tisdag 28 feb och onsdag 1 mars 14.00
Regi: Björn Runge, Sverige, 2022, 2 h
Efter ett gräl med sin fru inser Alex Schulman att han 
måste ta itu med sin vrede. En ilska som gått i arv i 
generationer. Släktens alla konflikter och vendettor tycks 
börja hos en och samma person: morfar Sven Stolpe. I 
”Bränn alla mina brev” följer vi Karin och Sven Stolpe, och 
den korta affär Karin hade med Olof Lagercrantz i början 
av 1930-talet som skapade svallvågor över årtionden. 
Baserad på boken med samma namn.

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER 
Tisdag 31 jan och onsdag 1 feb 14.00
Regi: Olivia Newman, USA, 2022, 2 h 5 min
Kya, en övergiven flicka som uppfostrat sig själv i 
träskmarkerna i North Carolina, USA. I flera år går rykten i 
Barkley Cove om ”Träskflickan”, som gör att den intelligenta 
och rådiga Kya isoleras från resten av samhället. På väg in i 
vuxenlivet dras hon till två unga män från stan och upptäcker 
en ny och spännande värld. Men när en av männen hittas död 
blir hon genast utpekad som huvudmisstänkt. Ju mer man får 
reda på om fallet, desto oklarare blir det vad som egentligen 
hände – och de många hemligheter som gömts i träsket 
hotas att avslöjas. Filmen är baserad på den bästsäljande 
boken med samma namn.

EN PERSIKOLUND I KATALONIEN
Tisdag 25 apr och onsdag 26 apr 14.00
Regi: Carla Simón, Spanien 2022, 2 h
Det är sommar och persikosäsongen är i full gång. Så länge 
som de kan minnas har den tätt sammanhållna familjen Solé 
levt av att plocka persikor i i Alcarràs, en liten by i Katalonien. 
Ägarna har stått i skuld till familjen som under inbördeskriget 
skyddade dem från fascisterna. Men nu kommer en ny 
generation av ägare och de har andra planer. Träden ska 
huggas ner och ersättas av en mer lönsam industri. Nu står 
familjen inför en ny och oviss framtid.
Filmen, som vann Guldbjörnen i Berlin 2022, bygger på 
regissören Carla Simóns egen familjehistoria.
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