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Välkommen till höstens
föreläsningar och cirklar
Vi är glada att kunna presentera höstens föreläsningar.
Som vanligt speglar ämnena ett brett spektrum.
Vi får lära oss mer om Gotlands kvinnohistoria då Elin Hägg
berättar om kvinnokartan.
Lars Bäckman har fördjupat sig i handelns historia på Gotland.
Martin Ragnar har gripit sig an ett nytt och spännande område –
krusbärets historia.
Förra året fyllde Estland 100 år som självständig stat. Estlands
honorärkonsul Riina Noodapera berättar om Estlands öden.
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Gunilla Rosenqvist från Blått Centrum inviger oss i fiskodling
och algodling – morgondagens mat?
Vi möter de grävande journalisterna Johannes Hallbom och
Jakob Larsson (gotlänningar!), kända bland annat från
fallet Kevin och Macchiariniskandalen.
Vår egen styrelseledamot Roland Olsson har grävt i
tidningsarkiven från 1800-talet.
Vi avslutar höstterminen traditionsenligt med musik.
Ulf Johansson Werre presenterar jazzhistoria i ord och ton.
Våra föreläsningar är öppna för alla men de är alltid välbesökta
och ibland händer det att inte alla får plats. Medlemmar har förtur
– det lönar sig att vara medlem!

Endast för medlemmar anordnar vi
två cirklar. Bokcirkeln fortsätter i höst
under Ulla Gådefors Christensens ledning. Cirkeln träffas en gång per månad
på tisdagar och diskuterar en aktuell
bok. Första boken i höst är Amos Oz
En berättelse om kärlek och mörker.
Nya medlemmar alltid välkomna!

Kjell MacDowall påbörjar en ny filosoficirkel. Den är av intresse
både för dig som varit med på tidigare filosoficirklar och för dig som
är ny. Ett tillfälle för intressanta filosofiska samtal och reflektioner
över västerländskt tänkande. Inga förkunskaper krävs!
Cirkeln träffas 6 gånger på torsdagar.

Anna Säve-Söderbergh, ordförande Senioruniversitetet Gotland

Föreläsningar
Tid och plats: Hörsalen E22, Almedalsbiblioteket, kl. 14.00
Inträdesavgiften vid en föreläsning är 20 kr för medlemmar.
Föreläsningarna är öppna även för icke-medlemmar,
inträdesavgift 40 kr. Medlemmar har förtur fram till kl. 13.45.

Tisdag 29 oktober kl 14.00

Blått Centrum

Gunilla Rosenqvist, projektledare berättar om Blått Centrum
Gotland och hållbart vattenbruk – odling av fisk tillsammans
med växter och odling av alger.
Torsdag 14 november kl 14.00

Undersökande journalistik
Torsdag 5 september kl 14.00

Bodilla Hansdotter Norrby, Margareta Donner,
Elfrida Andrée och många fler
Elin Hägg, etnolog berättar om arbetet med kvinnokartan.
Tisdag 17 september kl 14.00

Från lanthandel till Stenhuggaren är vägen inte lång
– en 150-årig gotländsk historia.
Lars Bäckman, kommunikatör, skribent och guide föreläser med
utgångspunkt från sin forskning om handel och köpmän på Gotland.
Torsdag 3 oktober kl 14.00

Blott Sverige svenska krusbär har
Martin Ragnar, forskare, författare och entreprenör berättar om
krusbärets historia från vikingatiden till idag.
Tisdag 15 oktober kl 14.00

Estland – 101 år av självständighet
Riina Noodapera, honorärkonsul för Republiken Estland och
landsbygdsrådgivare på Gotland berättar om Estlands öde och
historia sedan 1918.

Johannes Hallbom och Jakob Larsson, SVT berättar om arbetet
bakom ett par av de senaste årens mest uppmärksammade
avslöjanden.
Tisdag 26 november kl 14.00

Senaste nytt från 1800-talet på Gotland
Roland Olsson, journalist, författare, teaterman berättar om en del
av det nyhetsflöde som kan hittas i gamla tidningar.
Onsdag 11 december kl 14.00

Levande jazzhistoria – del 3
Ulf Johansson Werre, musiker och storbandsledare fortsätter sin
fascinerande seminarieserie om jazzens historia, med berättelser
och inslag på piano, sång och skivor. Detta är den sista delen i serien.
Senioruniversitetet bjuder på glögg och pepparkakor.
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Bokcirkel

Att bli medlem i Senioruniversitetet
Medlem i föreningen kan du bli om du är 55 år eller äldre.
Alla sjuk- och förtidspensionärer oavsett ålder kan naturligtvis
också bli medlemmar.

Vi läser och diskuterar 1 gång/månad.
Start tisdagen 10 september kl. 15.00
Fortsättning: 8 oktober, 5 november, 3 december

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår och person

Till första tillfället läser vi Amos Oz,
En berättelse om kärlek och mörker.

Ny medlem eller ändrad adress? Sänd uppgift om namn, e-postadress,
telefonnumer och adress till senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se.
Om du inte har e-postadress, ring sekreteraren Helena Månsson,
tel. 0769-46 53 39.

Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1
Anmälan till: Ulla Gådefors Christensen, 070-770 18 21
eller e-post: ulla.mgch@gmail.com
Filosoficirkel
6 torsdagar: 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober,
7 november, 21 november kl 14.15. Avgift: 350 kr.
Anmälan till: senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se
Från mytos till logos. En introduktion till det
västerländska vetenskapliga tänkandet.
Filosofiska samtal under ledning av Kjell MacDowall
”Redan de gamla grekerna” är ett kanske slitet uttryck, som likväl
ännu äger sin giltighet i många fall när det gäller att förstå vår egen
tid. För cirka 2 500 år sedan försökte de grekiska naturfilosoferna att
förstå naturen utan att använda sig av övernaturliga mytiska förklaringar. Denna introduktionskurs till det västerländska tänkandet
tar upp grundläggande filosofiska frågeställningar inom ontologin (kunskapen om det varande), epistemologin (kunskapsteorin)
och m
 oralfilosofin. Vad innebär evidensbaserad kunskap, finns det
alternativa fakta och vad skiljer moraliska värden från fakta om
den fysiska världen? (För en utförligare beskrivning kontakta Senior
universitetet, så skickar vi gärna det).

(Avgiften höjs till 150 kr år 2020)
Den betalas till vårt bankgiro 5180–0092. Glöm inte att ange namn!

Om du vill veta mer, ta kontakt med någon i styrelsen
Anna Säve-Söderbergh, ordf.
Helena Månsson, sekreterare
Gunilla Carlson, kassör
Gunnar Geisle, ledamot
Kathy Gow Sjöblom, ledamot
Roland Olsson, ledamot
Annika Svahnström, ledamot
Eva Tedenmyr,
(adjungerad ledamot)

27 79 56, 072-71 95 147
0769-46 53 39
076-81 32 192
24 11 35
0705-40 92 26
073–99 720 89
070-834 65 01
21 18 22

Vår e-postadress
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se
Du kan också gå in på Folkuniversitetets hemsida
http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Senioruniversitet/
SenioruniversitetetGotland/

Senioruniversitetet på Gotland
Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till
Folkuniversitetet på Gotland. Den är liksom Folkuniversitetet
politiskt, fackligt och religiöst obunden. Vi anordnar föreläsningar,
studiecirklar och utflykter. Medlem i Senioruniversitetet kan alla
bli som fyllt 55 år eller mer.
Senioruniversitet finns på ett trettiotal orter runt om i landet.
Här på Gotland startades verksamheten hösten 2003 med ett
tiotal medlemmar. Nu är vi över 300 medlemmar.
Välkommen även du som medlem!

Senioruniversitetet samarbetar med Campus Gotland och föreläsningarna äger
rum i hörsalen, Almedalsbiblioteket. Efter föreläsningarna kan man dricka kaffe
och samtala med varandra om dagens ämne i Café Foajé.

Omslagsbilden: På framsidan syns ett collage med bilder på höstens föreläsare.

