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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
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Bo Borg

0723-24 82 13

Gertie Peterson
Ingegärd Comstedt

0763-93 31 62
0730-58 24 32

Betala aldrig för ett evenemang innan du fått
faktura per mail eller post.

Avbokning

Angående avbokning och eventuell återbetalning,
se sidan 8.
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Ordförande har ordet

Var så god, här är ditt program med höstens alla aktiviteter. Efter en fin sommar kan det kännas skönt
att krypa upp i fåtöljen och planera för en mörkare men även mysig höst. Min förhoppning är att du ska
hitta många intressanta aktiviteter att ta del av.
Under våren har det varit glädjande att se hur medlemsantalet stadigt har ökat efter den nedgång vi
hade under pandemin. En trend vi hoppas ska hålla i sig. Man märkte också i våras glädjen över att åter
kunna träffas, uppleva saker tillsammans och lära nytt.
Några nyheter finns med i programmet. Vi startar med det vi kallar kick-off den 9 september. Du kan
läsa mer om det i särskild ruta här på sidan. Bland kursutbudet finns en del nyheter. Senaste året har vi
provat att ha tipspromenader. Intresset var mycket stort under pandemin men avtog rejält under våren
så nu tar vi paus med det i höst. I stället kommer vi att prova att erbjuda några vandringstillfällen så
håll utkik efter information om det på hemsidan och i tidningen.
Tyvärr ser vi som alla andra att prisnivån gått upp rejält och det drabbar främst
våra resor som påverkas av drivmedelspriser och lunchkostnader. Vi gör allt vi
kan för att hålla en rimlig nivå.
Under våren har vi fått en hel del frågor om vad som gäller vid avbokningar.
Det har varit lite otydligt. Nu har vi samlat all information i rutan Avbokningsregler, se sidan 8. Du kan alltid vända dig till kontoret om du har frågor.
Och du är som alltid välkommen att kontakta mig och välkommen till hösten
2022!

Kick-off

Fredagen den 9 september startar vi höstens aktiviteter med en kick-off. Välkommen på Drop in i våra
lokaler på S:t Persgatan 95 mellan kl. 13.00-16.00. Vi planerar några spännande miniföredrag och presenterar höstens program. Du kan ställa frågor, komma med önskemål etc. Du träffar också representanter för våra olika verksamhetsområden.
Mer information kommer i tidningsannons, i mail till medlemmar och på hemsidan i skiftet augustiseptember med detaljerat program.
Vi hälsar alla välkomna, oavsett om du är medlem eller ej!

Vandringar

Till hösten planerar vi att anordna några		
vandringar. Tyvärr har vi ännu inte datum
klara men håll utkik efter information på
hemsidan, i mailen och i tidningen efter
sommaren.

Innehållsförteckning

Föreläsningar			sid 4
Soppluncher och musik
sid 5
Teater				sid 6
Resor				sid 8
Avbokningsregler 		
sid 8
Kurser				sid 10
Anmälningsblankett		
sid 13
Bio				sid 20
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Föreläsningar

Anmälan görs via hemsidan, Min Sida. Saknar
du dator kan du vända dig till kontoret på tel.
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.
Avgift: 100 kronor
Torsdag den 15 september kl. 14. 00 -15.00
på Hemgården Saltängsgatan 7.

Löfstad slott
- grevar, fröknar och spöken
Föreläsare: Mikael Andersson gymnasielärare och historiker.

Som en saga stiger det fram genom ekarnas
grönska, huset på höjden, Löfstad slott. Få slott
är så förknippade med den svenska historien.
Många är de familjer som bott här, från Jöns
Håkansson till släkten Piper. Följ med på en
hisnande historia med Löfstad slott som en
centralpunkt, om svek, kärlek, dramatik,
överflöd och historia.
Bokningen öppnar onsdag 11 augusti kl. 10.00
och stänger 4 september kl. 12.00.

Torsdag den 6 oktober kl. 14.00 -15.00
på Cnema, Kungsgatan 56.

Kända profiler från Norrköping
Föreläsare: Göran Färm –
Norrköpingsbo, författare, och f.d. EUparlamentariker.

Moa Martinsson, Plura, Ove Kindvall, Fredrik
Lundberg, Pernilla Wiberg, Lasse Stjernkvist är några Norrköpingsprofiler som de flesta
känner till. Men visste du att under de senaste
100 åren finns en Nobelpristagare, en ledamot
av Svenska Akademin, den svenska förskolans
pionjärer, en världsmästare i ishockey, en hel
bunt med OS-medaljörer samt den som hittade
på artistnamnet Greta Garbo åt Greta
Gustavsson? samt många, många fler.
Bokningen öppnar torsdag 15 september kl.
10.00 och stänger 28 september kl. 12.00.

SeniorUniversitetet

Norrköping
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Torsdag den 27 oktober kl. 14.00-15.00
på Cnema, Kungsgatan 56.

Översvämningsrisker i
Norrköping – finns de och var?
Föreläsare: Maria Rothman -

klimatstrateg i Norrköpings kommun.
Klimatet förändras och översvämningar
kommer att bli vanligare i framtiden.
Långvariga regnperioder, höga vattenstånd i
hav, sjöar och vattendrag, större
snösmältningar, allt påverkar riskerna för
översvämningar. Hur arbetar Norrköpings
kommun med att minska riskerna, både vid
planering av ny samt befintlig bebyggelse?
Bokningen öppnar torsdag 29 september kl.
10.00 och stänger 19 oktober kl. 12.00.

Torsdag den 24 november kl. 14.00-1500
på Hemgården, Saltängsgatan 7.

Ett hem i slummen
– om Hemgårdens historia

Föreläsare: Maria Waxegård kulturjournalist.

Hemgårdsrörelsen kom till Sverige i slutet av
1800-talet, inspirerad av Settlementrörelsen i
England. För att lindra den misär som fanns i
slummen, startades hemgårdar i fattiga
områden. I den ursprungliga kristna rörelsen
fanns psalmdiktaren Natanael, Elsa Beskow
och textillagerskan Karin Nilsson, som alla
bidragit till historiken. Idag finns endast ett
tiotal hemgårdar kvar. Varav Norrköping har
en av de äldsta som ligger på Saltängen, varför
gör den det?
Bokningen öppnar 27 oktober kl. 10.00 och
stänger 13 november kl. 12.00.

Filmade föreläsningar
Måndag den 3 oktober, kl. 10.30 -11.45
på Cnema, Kungsgatan 56.

Medicinska prioriteringar vad har samhället råd med?

Föreläsare: Göran Stiernstedt infektionsläkare, sjukvårdsadministratör
och särskild utredare för den statliga
utredningen Styrning för en mer jämlik
vård 2019.

Sverige och en stor del av övriga världen har
en ökad andel människor i hög ålder. De är
friskare men också alltmer utsatta för krämpor
och sjukdomar. Sjukvården genomgår en fortlöpande teknisk utveckling, som gör alltmer
möjligt. Finns det en gräns för vad samhällsekonomin kan genomföra och var går den?
Bokningen öppnar måndag 7 september
kl. 10.00 och stänger 25 september kl. 12.00.

Måndag den 31 oktober kl. 10.30 -11.45
på Cnema, Kungsgatan 56.

Ukrainas sovjetiska år
och frigörelsen

Föreläsare: Li Bennic Björkman professor i statskunskap vid Uppsala
universitet.

Föreläsningen kommer att belysa olika
aspekter av det ukrainska dramat, hur
konflikten fortlöper, hur landet Ukraina genom
åren levt med sin aggressiva granne och hur
den ryska ledningens bild av världen ser ut.

Bokningen öppnar tisdag 4 oktober kl. 10.00 och
stänger 23 oktober kl. 12.00.

Måndag den 28 november kl. 10.30 - 11.45
på Cnema, Kungsgatan 56.

Vad händer i hjärnan vid en
demenssjukdom?

Föreläsare: Lars Wallentin seniorprofessor i kardiologi, Uppsala
universitetet.

I media kan vi läsa om nya kunskaper och
forsknings-framgångar inom det medicinska
fältet, som för en utomstående inte alltid är så
lätt att värdera. Forskningen kan visa
spektakulära resultat, men tillämpningarna kan

ligga långt fram i tiden. Föreläsningen tar upp
framsteg och behandling när det gäller den
åldrande hjärnans demenstillstånd.
Bokningen öppnar tisdag 1 november kl. 10.00
och stänger 20 november kl. 12.00.

Soppluncher och
musikunderhållning

Anmälan via ”Min sida”. Saknar Du dator,
vänd Dig till SenUs kontor 011-474 12 47
eller 474 12 46.
Pris 160 kronor för underhållning, soppa,

smörgås, kaffe och kaka.

Ny lokal är Vetekornet på S:t Persg. 113
Ny tid är onsdagar kl. 14.00 – 16.00
Onsdag den 21 september kl. 14.00

Five Tones med Inger Lagerström

”Five Tones” är ett 6-mannaband som
spelar och sjunger kända 60- och 70-talslåtar.”
Bokningen öppnar 22 augusti kl. 10.00 och
stänger 13 september kl. 12.00.

Onsdag den 19 oktober kl. 14.00

En visa till gitarr

På mångas begäran återkommer Göran
Bjarnegård och Carina Johansson

Göran Bjarnegård är den numera pensionerade
prästen i Kvarsebo, som stått sången och
musiken nära i hela sitt liv. Carina Johansson
är den sjungande kyrkogårdsvaktmästaren,
också med Kvarsebo som hemvist. Här får vi
lyssna till många godbitar ur deras breda
repertoar.

Bokningen öppnar 22 september kl. 10.00 och
stänger 10 oktober kl. 12.00.

Onsdag den 2 november kl. 14.00
Monica Zetterlund i ord och ton
Cecilia Norinder, Ola Fagrell och Niklas
Lindblom.
Både Cecilia och Ola är kända kyrkomusiker
och körledare. Denna gång tillsammans med
basisten Niklas Lindblom. Programmen
varierar med sångkavalkader, som porträtterar
olika artister. Här får vi lyssna till ett program
om Monica Zetterlund under temat ” Ett
lingonris som satts i cocktailglas”.
Bokningen öppnar 3 oktober kl. 10.00 och
stänger 24 oktober kl.12.00

5

JAZZPUB
Nu kommer vi igen!
Fredag 28 oktober kl 19.00 i Odd
Fellows festlokal Vattengränden 9

Jazzpub med ÖstgötabandetStorbandslegendarer

Under temat Dåtidens dansmusik - nutidens
klassiker får vi njuta av många klassiker som
Take the A-train, Splanky mfl. Även våra
svenska legendarer som Thore Ehrling och
Harry Arnold finns med på repertoaren.
Konsert i två akter, inklusive paj med matig
grönsallad, första drycken samt möjlighet att
köpa öl och vin.
Pris: 325:Bokningen öppnar 19 september kl.10.00 och
stänger 20 oktober kl. 12.00.

Teater och Show

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, medbokads namn och
medlemsnummer ska då anges. Du kan också
notera önskemål om specialkost. För regler om
avbokning se sid 8.
Onsdag 5 oktober kl. 19.00

Linje Lusta på Dramaten

Stella är gift med arbetaren Stanley
Kowalski. Äktenskapet är passionerat och
konfliktfyllt – men Stella verkar trivas. Så
dyker systern Blanche upp med känsliga
nerver och överklassmanér. Trots att
Blanche själv är utblottad och förlorat
familjens vackra herrgård, döljer hon inte
besvikelsen över systerns enkla livsstil och
val av make. Stanley gör allt han kan för
att bryta ner och kasta ut henne.
Tennessee Williams pjäs hade urpremiär
på Broadway 1947 och spelades på
Dramaten redan 1949.
Livia Millhagen, i rollen som Blanche, har
fått flera priser och även blivit nominerad
för sin rolltolkning till DN:s kulturpris.

Vi åker från Norrköpings resecentrum C3-C6 i
Norrköping efter lunch. Hemma igen omkring
midnatt. Mer info kommer ca 2 veckor före
avfärd.
Pris: 1.300:- inkluderar biljett på parkett,
middag och bussresa.
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Bokningen öppnar 8 augusti och stänger 1
september kl. 12.00.

Reseledare: Elisabeth Sandolf, 0739-823431
Lördag den 26 november kl. 15.00

The Bodyguard på Chinateatern

Musikalen är baserad på den moderna filmklassikern The Bodyguard från 1992 med
Whitney Houston och Kevin Costner i huvudrollerna. Den är en spektakulär hyllning
till Whitney Houstons fantastiska låtar och
innehåller filmens megahit I Will Always Love
You, liksom flera av hennes andra stora hits.
Nadja Kasanesh Holm spelar Whitney
Houstons roll och Kevin Costners roll som
livvakten spelas av Anastasios Soulis.
Vi åker från Resecentrum C3-C6 i Norrköping
före lunch. Åter i Norrköping omkring kl.
20.30. Mer info kommer ca 2 veckor före
avfärd.
Pris: 1.800:- inkluderar biljett på parkett,
lunch och bussresa.
Bokningen öppnar 25 augusti kl.10.00 och
stänger 15 september kl. 12.00.

Reseledare:
Helene Hammarbeck, 0709-28 89 11

Lördag den 10 december kl. 15.00

Tootsie på Oscars

Robert Gustafsson är Tootsie i denna färgsprakande musikalkomedi, baserad på den
Oscarsbelönade filmen med Dustin Hoffman i
huvudrollen, om den egocentriska mannen som
hittar sig själv först när han utger sig för att
vara kvinna. För fem år sedan hade den prisade
musikalversionen av Tootsie Broadwaypremiär
och nu kommer denna storslagna musikalkomedi till Sverige.Sångtext och musik av
David Yazbek, manus av Robert Horn.
Musikalkomedin bjuder förutom Robert
Gustafsson på en rollista där du får se Ola
Forssmed, Sussie Eriksson, Linda Olsson och
Andreas Nilsson samt den norska
komediennen Hege Schoyen m.fl. Alla
ackompanjeras av stor orkester och dansensemble.
Vi åker från Resecentrum C3-C6 i Norrköping
före lunch. Åter i Norrköping omkring kl.
20.30. Mera info kommer ca 2 veckor före
avfärd.
Pris: 1.800:- inkluderar biljett på parkett,
lunch och bussresa.
Bokningen öppnar 15 augusti kl.10.00 och
stänger 8 september kl. 12.00.

Reseledare:
Inga-Britt Jernqvist, 0706 39 64 30

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, medbokads namn och
medlemsnummer ska då anges. Du kan också
notera önskemål om specialkost. För regler om
avbokning se sid 8.

förr. Numera ett välbevarat museum. Efter en
lunch på det närbelägna Sailor Kickis, reser vi
mot Nyköping och Skavsta, där vi besöker
F11:s flygmuseum, där en gång Sveriges flygspaning hade sitt högkvarter.
Vi åker från Resecentrum C2 kl. 8.00 och
räknar med att vara hemma ca kl. 17.00.
Pris: 700:- inkl. buss, fika, guidningar och
lunch.

Tisdag den 30 augusti

Bokningen öppnar 6 oktober kl. 10.00 och
stänger 20 oktober kl. 12.00

Höstens första resa är en slottsresa till
Stockholm. Vi startar dagen på Ulriksdal med
en guidad tur på slottet och teater Confidencen.
Vi äter en lyxig lunch med tre rätter på
Ulriksdals värdshus. Eftermiddagen tillbringar
vi i Hagaparken och får tid att vandra runt och
bese de olika byggnaderna innan vi avslutar
med en guidad visning av Gustav III:s
paviljong.
Vi åker från Resecentrum, C2, kl. 08.00 och är
åter i Norrköping ca 19.00.
De som har deltagit i kurserna om de kungliga
slotten erbjuds förtur, övriga platser är öppna.
Pris 1.350:-- inkl. buss, bussfika, lunch
och samtliga guidningar.

Fredagen den 2 december

Årets julresa går till Stockholm och två
julmarknader. Först gör vi ett stopp i Gamla
stan och julmarknaden där innan vi åker till
Villa Källhagen och äter julbord. Därefter
besöker vi Skansens julmarknad och upplever
den fina julstämningen i Skansenhusen.
Vi åker från Resecentrum, C 2, kl 07.00 och är
åter i Norrköping ca 18.30.
Pris 950:-- inkl. buss, bussfika, julbord och
entréer.

Onsdag den 12 oktober

Reseledare:
Inga-Lill Johansson 0735-85 82 01
Bjarne Rönnblom 0700-91 11 01
P-A Nordlund
0702-57 44 50

Ulriksdal och Haga

Bokningen öppnar 2 augusti kl. 10.00 och
stänger 22 augusti kl.12.00

Industri och återvinning

Vi åker med buss från Resecentrum och styr
kosan mot Eskilstuna. Efter en fika på vägen,
anländer vi till Munktellmuseet där vi guidas
genom en del av den svenska industrins
historia. Vi äter lunch innan vi tar en kort
busstur till Retuna, en av Sveriges största
återvinningscentraler. Även där blir vi guidade
om hur återvinning går till - på ett bra och
miljövänligt sätt. Det kommer att finnas tid att
på egen hand besöka de många affärer som
finns i den stora anläggningen.
Vi åker från Resecentrum C2 kl. 08.00 och är
tillbaka ca 17.00.
Pris 600:-- inkl. buss, fika, guidningar och
lunch.
Bokningen öppnar 13 september kl. 10.00 och
stänger 4 oktober kl. 12.00.

Måndag den 31 oktober

Försvar under mark och i luften

Vi åker till Oxelösund. Efter en fikarast,
kommer vi till Femöresfortet där vi får en
guidning i de underjordiska lokaler där det
spanades efter presumtiva fiender i orostiderna

Julmarknader i Stockholm

Bokningen öppnar 7 november kl. 10.00 och
stänger 24 november.

Studiebesök och
stadsvandring

Anmälan via Min sida. Saknar du dator kan du
ringa 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.
Pris: 100 kronor.

Torsdag 20 oktober kl. 13.30

Bravikens sågverk

Braviken är Skandinaviens största sågverk och
ligger på Malmölandet. Där produceras virke
från gran och tall. Besöket börjar med
information om verksamheten, därefter blir det
rundvandring på sågverket. Vi träffas vid
personalparkeringen preliminärt kl. 13.30.
Begränsat antal besökare 25.
Besöket tar ca 1,5 timme.
Bokningen öppnar onsdag 31 augusti kl. 10.00
och stänger torsdag 29 september kl. 12.00.

7

Torsdag 13 oktober kl.14.00

Besök i Matteus kyrka
och nya tillbyggnaden

Arkitekt Felix Freudenthal Lotz berättar om
ombyggnaden av kyrkan och dess historia samt
om den nya tillbyggnaden. Därefter gör vi en
rundvandring i byggnaderna.
Samling vid Matteus kyrka preliminärt kl.
14.00. Begränsat antal deltagare 25 st.
Besöket tar ca 1,5 timme.
Bokning öppnar onsdag 24 augusti kl. 10.00 och
stänger måndag 26 september kl. 12.00

Tisdag 6 september och 13 september

Stadsvandring Hageby

Bonnie Festin gör en vandring med oss i
Hageby. Vi börjar vid S:t Johannes kyrka och
går ut mot gamla Hagebys äldsta delar, vidare
mot senaste tillkomsten bortom Mirum för att
avsluta vid Ljurafältet där den nya Barnens
skog växer.
Samling vid S:t Johannes kyrka kl. 13.30
tisdag 6 september eller tisdag 13 september.
Begränsat antal deltagare 15 st.
Vandringen tar ca 2 timmar.

Bokningen öppnar tisdag 9 augusti kl. 10.00 och
stänger måndag 22 augusti kl. 12.00

Torsdag 8 och 15 september kl.13.30

Stadsvandring Himmelstalund - Kneippen

Bonnie Festin gör en vandring med oss till
Himmelstalunds hällristningar från bronsåldern. Därefter västerut mot Brunnssalongen,
Brostugan och vidare genom Kneippen och
avslutar vid Färgargården. Vandringen tar ca
1,5 timme.
Samling vid parkeringen vid Himmelstalundsbadet kl. 13.30 torsdag 8 september eller
15 september. Begränsat antal deltagare 15 st.

Bokning öppnar onsdag 10 augusti kl. 10.00 och
stänger måndag 22 augusti kl. 12.00

Ansvariga:
Janne Hansson
Håkan Möller
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0703-10 77 20
0707-23 57 44

Regler för avbokning

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.

Evenemangskalender hösten 2022
Evenemang

Datum

Bokning
öppnar

Bokning

Resa: Ulriksdal och Haga

30 aug.

2 aug.

……….

5 okt.

8 aug.

……….

Teater: Linje Lusta på Dramaten
Stadsvandr.: Hageby

6 o 13 sept.

9 aug.

………

Stadsvandr.: Himmelstalund -Kneippen

8 o 15 sept. 10 aug.

……….

Förel.: Löfstad slott – grevar, fröknar ….

15 sept.

11 aug.

………..

Musikalkom.: Tootsie på Oscars

10 dec.

15 aug.

……….

16 aug.

………

Kursanmälan
Sopplunch: Five tones med Inger ….

21 sept.

22 aug.

……….

Studiebesök: Matteus kyrka ….

13 okt.

24 aug.

……….

Musikal: The Bodyguard på Chinateatern

26 nov.

25 aug.

……….

Studiebesök: Bravikens sågverk

20 okt.

31 aug.

……….

Tisdagsbion

27 sept.

5 sept.

………

Onsdagsbion

28 sept.

6 sept.

……….

3 okt.

7 sept.

……….

12 okt.

13 sept.

……….

6 okt.

15 sept.

………..

Jazzpub: Östgötabandet …

28 okt.

19 sept.

……….

Sopplunch: En visa till gitarr

19 okt

22 sept.

……….

Förel.: Översvämningsrisker i Norrköping

27 okt.

29 sept.

……….

2 nov.

3 okt.

……….

Film. Förel.: Ukrainas sovjetiska år och …

31 okt.

4 okt.

……….

Resa: Försvar under mark och i luften

31 okt.

6 okt.

………

Förel.: Ett hem i slummen – om Hemgården

24 nov.

27 okt

……….

Film. Förel.: Vad händer i hjärnan vid demens…

28 nov.

1 nov.

……….

Resa: Julmarknader i Stockholm

2 dec.

7 nov.

……….

Film. Förel.: Medicinska prioritering
Resa: Industri och återvinning
Förel.: Kända profiler från Norrköping

Sopplunch: Monica Zetterlund i ord och ton
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Kurser/Studiecirklar
I samarbete med Folkuniversitetet

» Anmälan till kurser kan göras från 16 augusti och 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 kallelse och en check-outlänk som skickas via mail. Denna länk är aktiv i 7 dagar,
därefter skickas en påminnelselänk som är aktiv i 7 dagar till. Således har kursdeltagare 14 dagar på sig att betala kursavgiften.
Om mailadress saknas skickas faktura per post.
För att veta vilken nivå du ska anmäla dig till på språkkurserna gäller Europarådets nivåskala. Beskrivningar nedan visar
kursens målnivå, inte utgångsläget. Om du är nybörjare ska du läsa på nivå A1. När du kan det som står under A1 bör du läsa
en kurs på nivå A2 osv. Är du osäker på din språknivå? Testa dig gratis på www.folkuniversitetet.se/spraktest
-Nivå A1: Jag kan förstå och använda enkla ord och
fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla
frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket
enkelt sätt.
- Nivå B1: Jag kan förstå huvuddragen i tydligt
standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om
kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett
enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.
- Nivå C1: Jag kan läsa krävande texter och är även
medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka
mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan
använda språket effektivt för olika ändamål.

- Nivå A2: Jag kan förstå vanliga ord och fraser som rör
personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla
sammanhang.
- Nivå B2: Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter.
Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en
infödd löper i stort sett utan problem.
- Nivå C2: Jag kan så gott som alltid förstå allt jag hör
eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan
uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och
flytande.

Konst, Konsthantverk, Konsthistoria
Akrylmåleri

I den här kursen betonar vi måleri och enskilda
motivval. Vi går igenom lite om teknik och material,
olika perspektiv, motiv och färglära och vad man ska
tänka på för att få liv och djup i en bild. 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 19 sept
10 gånger
1300:Lokal FU Konstateljén St Persgatan 95
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Akrylmåleri - Kom-i gång-kurs

Den här kursen vänder sig till dig som är nyfiken på
att börja måla i akryl. Vi börjar direkt med motiv och
liten genomgång av material och teknik samt primäroch sekundärfärger. Möjlighet finns att bygga på med
ytterligare kurstillfällen vid rekommenderat antal
kursdeltagare.
Material ingår ej i kursavgiften.
Agneta Östlund
011-474 12 47
Ons 09.30-12.00
Start 21 sept
3 gånger
390: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 300g Arches akvarellpapper. Övrigt material, såsom färger, penslar ingår ej
i kursavgiften.
Agneta Östlund
011-474 12 47
Tis 13.00 – 15.15
Start 20 sept
8 gånger
1135:Lokal FU Konstateljén S:t 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 20 sept
10 gånger
1300:Lokal FU Konstateljén St Persgatan 95

Keramik – Nybörjarkurs

Denna kurs passar dig som är nybörjare eller har
liten erfarenhet sedan tidigare. Vi kommer att arbeta
med stengodslera och du får prova på olika tekniker
som att kavla, skulptera och eventuellt dreja. Du
väljer själv vad du vill göra och får råd och stöd på
vägen. Vi kommer också att gå igenom olika
tekniker för dekoration och glasyr.
Kostnad för material och bränning ingår ej.
Agneta Sandell
011- 474 12 47
9sandell@telia.com
Tors 09.00 – 12.00
Start 15 sept
8 gånger
1400:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Keramik - Fortsättningskurs

Denna kurs vänder sig till dig som har tidigare
erfarenhet av keramikhantverk. Du skapar dina egna
unika föremål och väljer själv att fokusera på den
eller de tekniker som passar dig bäst, kavling,
tumning, drejning eller skulptur.
Vi arbetar i stengodslera, experimenterar med olika
glasyrer och dekorationstekniker. Vi inspirerar
varandra och utvecklas tillsammans i gruppen.
Kostnad för material och bränning ingår ej.
Agneta Sandell
011- 474 12 47
9sandell@telia.com
Fre 09.00-12.00
Start 16 sept
8 gånger
1400:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Höstens konstträffar 2022

Föreläsningarna ger dig en chans att möta
Konstmuseets intendenter och få djupare
kunskap om den konst som finns i samlingen
samt i de tillfälliga utställningarna.
Under tillfällena tittar vi närmare på olika
ämnen ur ett konstvetenskapligt perspektiv.



Tisdag 13 september kl. 10.00 – 12.00

Konstnären som aktivist

"Konst är inte en spegel som man håller upp
mot verkligheten, utan en hammare med vilken
man formar den", är ett citat som tillskrivs
Bertholt Brecht. Konst och aktivism går hand i
hand men tar sig olika uttryck i olika tider. Här ska
vi se närmare på några verk ur Konstmuseets
samling och undersöka olika strategier för motstånd,
samhällskritik och aktivism.
Intendent Kristina Arnerud Mejhammar



Bild: Torsten Renqvist, Agitator, etsning ur sviten
Upplopp 1956-57



Tisdag 11 oktober kl. 10.00 – 12.00
Offentlig konst – så funkar det

I Norrköping har vi konst i våra gemensamma
miljöer; gator, skolor, torg och parker. Hur hamnar
den där, vad är vägen dit? Mattias Åkeson berättar
om arbetet bakom kulisserna och presenterar ett par
av de senaste konstprojekten i Norrköping.
Intendent Mattias Åkeson



Tis 22 november kl. 10.00 – 12.00

Katarina Norling – Drömmen i Tunis

För första gången sedan konstnären Katarina
Norlings bortgång 2019 visas hennes konstnärskap
på ett svenskt konstmuseum. Katarina Norling
(f. 1963 i Stockholm) förknippas främst med de verk
hon producerade för det offentliga rummet. Här gav
hon prov på en ömsint och ovanlig arbetsmetod; för

SeniorUniversitetet
Norrköping
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att känna in platsen sov hon där samtidigt som hon
gjorde anteckningar och skisser.
Bland hennes offentliga verk kan nämnas Bobos
hjärta (1996) vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp
eller Rosa eko – inre eld (2012) vid Göta kanal i
Mariestad. ”Sättet jag arbetar på som konstnär liknar
det sätt en journalist arbetar på” (GP 950311).
I utställningen Drömmen i Tunis visas måleri,
skulptur och dokumentation kring Norlings arbete
med offentlig gestaltning.
Utställningsintendent Helena Scragg



ledare. Till hjälp i samtalen används samtalskort
med åtta olika livsteman.
Maria Andersson
011-474 12 47
Mån 17.00 – 18.30
Start 19 sept
6 gånger
630:Lokal FU S:t Persgatan 95

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 10.00 – 10.45
Start 12 sept
12 gånger
636:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Senior Power styrketräning pass 2


Bild: Katarina Norling, Rosa eko – inre eld, 2012.
Foto: AB Göta kanalbolag.

Norrköpings Konstmuseum
genom SenU
011-474 12 47
3 gånger
400:Lokal Konstmuseet, Kristinaplatsen

Musik och sång

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 3 okt
OBS! Avslutningen 28 nov kl. 13.30 – 16.00
9 gånger
800:Lokal Frimurarlokalen S:t Persgatan 85

Hälsa och dans

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 - 8 personer,
som träffas sex gånger med en utbildad samtals-
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Se Senior Power styrketräning pass 1
Carmen Neemre
011- 474 12 47
Tors 09.50 -- 10.35
Start 15 sept
12 gånger
636:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Linedance

Detta är en kurs där vi lär oss dansens olika steg och
rörelser. Alla är välkomna, både nybörjare och
erfarna. Alla kan hänga med i denna roliga form av
motion. Linedance 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 13 sept
12 gånger
636:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Yinyoga pass 1

Yinyoga har sitt ursprung i Kina. Den 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 13 sept
12 gånger
636:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Yinyoga pass 2

Se Yinyoga pass 1
Carmen Neemre
011- 474 12 47
Ons 10.40 – 11.25
Start 14 sept
12 gånger
636:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

KURSANMÄLAN

2

Jag anmäler mig till följande kurser:

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

, 474 12 46
13

Senioruniversitetet
S:t Persgatan 95
602 32 Norrköping
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Rehabiliterande Vinjasa Yoga och
muskel/bindvävsmassage för nybörjare

Vi börjar med muskel/bindvävsmassage, sedan
stärker vi kroppen och får balansen med enkel
Vinjasa Yoga och avslutar med stretch. Vi arbetar
oss från mattan uppåt i poserna med egen kroppstyngd. Inga förkunskaper behövs. Matta och block
finns att låna på plats. Vill man använda egna går det
bra.
Carmen Neemre
011-474 1247

Tis 10.40 – 11.30

Start 13 sept

12 gånger
636:Lokal Hemgården, Saltängsgatan 7

Yogalates för leder

I passet går vi igenom kroppens alla leder. Vi arbetar
på golvet i ständig rörelse som ökar
rörligheten i stela leder. Med rörelser ökar kroppens
egen förmåga att reparera skador, bli av med
spänningar samt ger förbättrad livskvalitet.
Carmen Neemre
011- 474 12 47
Tors 09.00 – 09.45
Start 15 sept
12 gånger
636:-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. Inga bollar eller övningar med
huvudet nedåt.
Carmen Neemre
011- 474 12 47
Ons 09.50 – 10.35
Start 14 sept
12 gånger
636:-Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Zumba –Gold-Basic Nybörjare med
möjlighet att röra sig mer

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.
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.
Carmen Neemre
011- 474 12 47
Ons 09.00 – 09.45
Start 14 sept
12 gånger
636:-Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Helst i par, men det går också att komma ensam.
Ingen speciell klädsel, vanliga inneskor (ej
gympaskor).
Carmen Neemre
011-474 12 47
Ons 11.30 – 12.15
Start 14 sept
12 gånger
636:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Yoga för modiga män

Vi börjar med liten muskel/bindvävsmassage, sedan
stärker vi kroppen och får balansen med
stabiliserande Vinjasa Yoga som börjar från
golvet/mattan uppåt mot poser och avslutar med
stretch. Vi arbetar med egen kroppstyngd och
använder matta och block som finns att låna på plats.
Inga förkunskaper krävs.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Tors 10.40 – 11.25
Start 15 sept
12 gånger
636:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Medicinsk yoga 1

För dig som är nybörjare eller vill ha en extra lugn
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.
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 5123
Mån 09.00 – 10.30
Start 12 sept
12 gånger
1260:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Medicinsk yoga 2

För dig som har yogat tidigare och vill utveckla din
yoga. Se text ovan.
Anneli Hedlund
0722-30 5123
Mån 10.30-12.00
Start 12 sept
12 gånger
1260:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Let´s dance koordination, kondition och rytm i par

Långsammare tempo för enkel utlärning av olika
sällskapsdanser som bugg, foxtrot, salsa, tango, vals,
Cha-cha-cha, samba, jive och wienervals etc.
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Litteratur och eget skrivande

Språk

Kultur- och idéhistoria
Grupp 2

Engelska nivå B1/B2

Vi fördjupar oss i intressanta personer och händelser
ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Christina Brusén
011-16 26 82
Tis 13.00 – 14.30
Start 27 sept
5 gånger ojämna veckor
525:Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet

Kultur- och idéhistoria
Grupp 3

Se grupp 2
Christina Brusén
011-16 26 82
Tis 10.00 – 11.30
Start 20 sept
5 gånger jämna veckor
525:Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet

Skrivglädje

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 27 sept
6 gånger, ojämna veckor
780:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Bokcirkel Nr 1

Här får du möjlighet att i grupp samtala om böcker.
Vi läser olika typer av romaner och börjar med
Amerikansk jord av Jeanine Cummins. 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 19 sept
Sista gången 13.00-15.15
4 gånger
420:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Bokcirkel Nr 2

Här får du möjlighet att i grupp samtala om böcker.
Vi läser olika typer av romaner och börjar med Stöld
av Ann-Helen Laestadius. Vid första tillfället ska alla
ha läst boken och då bestämmer vi också vilka andra
böcker vi ska läsa under hösten.
Vi träffas var tredje vecka.
Inger Johansson
0735-63 98 21
Mån 13.00 – 14.30
Start 26 sept
Sista gången 13.00-15.15
4 gånger
420:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7
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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 13 sept
10 gånger
800: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 och 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 13 sept
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

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 13 sept
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Franska nivå A2 - Digital kurs

Vi repeterar och har mycket trevligt och fortsätter
med lätt konversation och grammatikövningar.
Denna termin fortsätter vi med sista novellen i vår
bok "Papa et autres nouvelles"och börjar sedan
med en ny bok ”Enfin chez moi” av Kidi Bebey.
Nya deltagare är välkomma till denna kurs.
Michèle Alstander
0705-36 53 41
Mån 15.00 - 16.30
Start 19 sept
10 gånger
800 :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 fortsätter vi med vår bok "Papa et autres
nouvelles" av Vassilis Alexakis
ISBN 978-2-278-07250-7
Nya deltagare är välkomma till denna kurs.
Michèle Alstander
0705-36 53 41
Tis 10.30 – 12.00
Start 27 sept
10 gånger
800: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 14 sept
8 gånger ojämna veckor
640:Lokal FU S:t 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 14 sept
10 gånger
800:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Spanska A1 termin 1 (2 lekt x 45min)

Det här är en kurs för dig som ev har läst lite
spanska tidigare. Vi bygger upp språket från början.
Litteraturen vi använder är Caminando 1 ISBN
978-91-27-43714-2 Natur o Kultur.
Lía Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Mån 13.30 – 15.00
Start 12 sept
10 gånger
800:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Spanska A1 termin 2 (3 lekt x 45min)

Det här är en kurs för dig som ev. har läst lite
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 14 sept
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Spanska A1 termin 4 (3 lekt x 45min)

Det här är den sista terminen på A1 nivå enligt
Europarådets referensram. Vi arbetar med läsförförståelse, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig
kommunikation.
Litteraturen vi använder är Vistas 1
ISBN 978-91-523-2719-7 Samona utbildning.
Lía Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Mån 9.30 – 12.00
Start 12 sept
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Spanska A2 termin 3 (3 x 45min)

Den här kursen är den tredje 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 Danielsso
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Tors 10.00 –12.30
Start 15 sept
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet 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 14 sept
10 gånger
800:Lokal S:t Persgatan 95

Drömmen en del av vår dolda intelligens

Vad vill dina drömmar säga dig och hur kan vi bli
bättre på att tänka? Denna kurs är för dig som är
intresserad av att utforska dina drömmar och ditt
tänkande. I vår komplexa värld blir det allt viktigare
att undersöka hur känslor och förnuft påverkar oss.
Drömmarna öppnar vägen till vårt konstnärliga
tänkande och drömgruppsarbetet sammanför det
konstnärliga och det konstnärliga tänkandet.
Kursledaren är utbildad drömgruppsledare från
Drömgruppsforum och forskare inom naturvetenskap. Deltagarna kommer att få litteraturtips
inom dröm, hjärnforskning och kopplingen mellan
fakta och värderingar.
Anders Omstedt
0709-49 24 77
Ons 13.00 – 15.30
Start 5 oktober
6 gånger jämna veckor
780:Lokal FU S:t Persgatan 95
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Historia
Vikingatiden från vagga till varumärke

Den spännande vikingatiden har gett avtryck och
påverkar vår kultur ännu idag. I den här kursen
belyser vi vikingatiden ur olika perspektiv.
Vendeltiden, klimat, skeppsbygge, handel,
plundring, resor, religioner, könsroller mm. Vi talar
även om när ”vikingen uppfanns” av Götiska
förbundet.
Göran Arleij
0722-10 09 07
Ons 10.00 - 11.30
Start 5 okt
5 gånger
525:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Nedslag i medicinens historia

Hur kunde romaren Galenos syn på medicin och
människa dominera under 1500 år?
Pandemier genom tiderna från pestens härjningar till
dagens coronavirus tas upp. Vaccinationer och
folkhälsa; hur hänger det ihop?
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 1950 till idag.
Hur har synen på människan påverkat utvecklingen
av psykiatri och åtgärder för att befrämja folkhälsa?
Vilka sjukhus har funnits i Norrköping och hur har
vården bedrivits i vår stad?
Du kan också komma med egna förslag på ämnen att
belysa under kursen.
Olle Wärngård
0706-74 56 74
Ons 13.00 – 14.30
Start 5 okt
6 gånger
630:Lokal FU S:t Persgatan 95

Stilepoker

Vad kännetecknar olika stilepoker och när var de
dominerande? Vad är typiskt för barock, empire,
rokoko, klassicism, jugend etc? Vi fördjupar oss i
stilepokerna under historien och hur de avspeglar sig
i arkitektur, konst och inredning.
Inga-Lill Johansson
0735-85 82 81
Tis 13.00 – 14.30
Start 20 sept
8 gånger
840:Lokal FU S:t Persgatan 95
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En drottnings liv

Vi lär känna ett antal av våra drottningar från 1500talet 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 10.00 – 11.30
Start 22 sept
10 gånger
1050:Lokal FU S:t Persgatan 95

Slott och herresäten i Östergötland

I höst erbjuder vi åter en kurs om Östergötlands
spännande slott och herresäten. Vem byggde dem,
vem bodde där och vad kan väggarna berätta? Vi
väljer ut ett antal slott och herresäten som vi studerar
och vi åker på något eller några studiebesök.
Inga-Lill Johansson
0735-85 82 01
Tors 13.00 – 14.30
Start 29 sept
8 gånger
840:Vid studiebesök kan det tillkomma avgift för entré
och dylikt.
Lokal FU S:t Persgatan 95

Historiska kvinnor 28

Vi presenterar en ny kurs på temat – intressanta
kvinnor i historien. Här presenteras följande
kvinnors levnadsöden: Skådespelande
Hollywoodstjärnorna och systrarna Olivia de
Havilland och Joan Fontaine, Drottning Sofia (Oscar
II:s gemål), systrarna Jean och Patricia Owtram som
arbetade med att knäcka den tyska Enigmakoden
under Andra världskriget, skådespelerskan Elizabeth
Taylor, Agda Rössel Sveriges första FN-ambassadör
och världens första kvinnliga sådan, Virginia Hall
amerikansk agent/spion inom franska frihetsrörelsen
under Andra världskriget, Wallis Simpson, Edward
VIII:s älskarinna och senare hans hustru när han
hade abdikerat. 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
Grupp 1
Ons 14.00 – 15.30
Start 14 september
7 gånger ojämna veckor
735:Grupp 2
Ons 14.00 – 15.30
Start 21 sept
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 konst, litteratur och musik.
Här presenteras följande kvinnors liv och gärningar:
Marie Kröyer (konstnär, hör till Skagenmålarna,
hustru till P.S. Kröyer och Hugo Alfvén), Sigrid
Hjerthén (konstnär, idag räknad som en av
förgrundsgestalterna inom den svenska
modernismen, hustru till Isaac Grünewald), Ester
Blenda Nordström, journalist och författare, kallad
Sveriges första undersökande reporter pga verket En
piga bland pigor, Victoria Benedictson, författare
och dramatiker, har bl.a. skrivit Fru Marianne, Clara
Schumann, tonsättare och pianist, gift med Robert
Schumann, försörjde efter makens död själv deras
åtta barn genom bl.a. konsertturnéer, Jenny Lind,
operasångerska ”Den svenska näktergalen”. Kursen
är fristående.
Ann-Marie Persson
0767-62 17 37
Tors 14.00 – 15.30
Start 22 sept
6 gånger jämna veckor
630:Lokal FU S:t Persgatan 95

sidenvägen Kina-Europa, Rail Baltica, Ukrainas
järnvägar, magnetsvävare och hyperloop.
Bengt Sonesson
0708-16 97 77
Tis 10.00 – 11.30
Start 4 okt
5 gånger jämna veckor
525:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Husen –Vyerna - Grönskan

Varje termin visas nya bildspel över Norrköpings
innerstad och samverkan mellan byggnader. Hur
förändras stadsbilden och vyerna när nya hus byggs?
Vad händer med husens uttryck om detaljer byts ut
vid renovering? Vilken betydelse har träden inne i
staden? En stadsvandring ingår då vi söker svaren.
Evy Rydergård
0709-88 58 04
Tors 10.00-11.30
Start 22 sept
5 gånger
525:Lokal FU S:t Persgatan 95

Norrköpings gamla byggnader i
förvandling

Vad blev det av och vad kan det bli av våra gamla
byggnader i industrilandskapet, fängelset, området
Sandbyhov och industrierna på Öster. Delvis repris
från 2021. 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
Tis 13.30 – 15.00
Start 4 okt
5 gånger
525:Lokal FU S:t Persgatan 95

Naturkunskap
Fågelexkursioner 1

Vi studerar flytt- och stannfåglar vid sjön Rånen,
Arkösund – Badholmarna, Herrborum, Gårdsjön och
Svensksundsviken.
Göran Esbjörnsson
0768-08 80 36
Ons 10.00 – 11.00 (info)
Start 28 sept
5 utflykter och info-timma
Pris 650:Start för halvdagsutflykter kl. 08.00–12.00
Datum
5 okt
Lokal – endast informationsträffen –
Naturarium Östra Promenaden 7 A
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid
första sammankomsten.

Fågelexkursioner 2
Järnvägen

Från oxdragna gruvvagnar på träskenor
till höghastighetståg på Ostlänken
En exposé över mer än tvåhundra års utveckling
av teknik och samhälle.
Vi behandlar översiktligt bl.a. Englands kanaler och
permanentade vägar på sjuttonhundratalet,
amerikanska inbördeskriget, ångdriften, spår och
signaler, världskrigen, eldrift, EUs betydelse för
teknisk och kommersiell samordning, nya

Text se ovan.

Göran Esbjörnsson
0768-08 80 36
Ons 11.00 – 12.00 (info)
Start 28 sept
5 utflykter och info-timma
Pris 650:Start för halvdagsutflykter kl. 08.00-12.00
Datum
12 okt
Lokal – endast informationsträffen –
Naturarium Östra Promenaden 7 A
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid
första sammankomsten.
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Nu är höstens 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.
Nu är höstens filmer här! Speciellt utvalda filmer av
Varmt
välkommen!visas dagtid i Cnemas
Cnema och
Senioruniversitetet

SENIORBIO
SENIORBIO
Hösten 2022

Hösten 2022

salonger med stor duk, digitalt ljud och bild samt
bekväma biofåtöljer med extra benutrymme.
Varmt välkommen!
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Tisdag 27 sep och onsdag 28 sep 14.00
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PARALLELLA MÖDRAR

Tisdag 25 okt och onsdag 26 okt 14.00

varandra rejält på nerverna. Alltmedan den äldre sonen inte säger
ett ljud och vi undrar vart de är på väg.

BELFAST

Tisdag 13 dec och onsdag 14 dec 14.00

PARALLELLA MÖDRAR

BELFAST

och ser fram mot barnets ankomst. Tonåriga Ana är
rädd och osäker men vill inte behöva förlita sig på sina
upptagna föräldrars hjälp. De båda mödrarna knyter
oväntade band som kommer att förändra deras liv på ett
omvälvande sätt.

oroligheter, står hans familj inför ett viktigt val. Ska de
hoppas på att konflikten kommer att gå över eller ska de
lämna allt de känner till bakom sig, för ett nytt liv.

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 5/9 kl 10.00 och till
onsdagsbion 6/9 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
sep.
möjlighet att närvara finns möjlighet att låna ut kortet till en annan SenU-medlem.

Info

Pris 190 kronor. Begränsat antal platser. Anmälan görs via ”Min Sida” eller SenU:s kontor,

Hitta
hit: Cnema
på Kungsgatan
tel: 011-474
12ligger
46 eller
011-474 12 56.
47. Anmälan till tisdagsbion öppnar 5/9 kl 10.00 och till
Närmaste hållplats för bussar och spårvagn är ”Västertull”.
onsdagsbion 6/9 kl 10.00. Två personer kan bokas på samma anmälan, medbokads namn
Se hemsidan för info om parkering och kommunikationer: www.cnema.se.

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
sep.
möjlighet att närvara finns möjlighet att låna ut kortet till en annan SenU-medlem.
Hitta hit: Cnema ligger på Kungsgatan 56.
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Regi: Pedro Almodóvar, Spanien, 2020, 2 h 3 min
Regi: Kenneth Branagh, Storbritannien 2021, 1 h 38 min
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