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

Senioruniversitetet Gotland

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Vill du bli medlem?
Skicka namn, e-postadress, adress och telefonnummer till:
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se (om e-postadress saknas
kontakta någon i styrelsen). Vi skickar aktuell information om våra
föreläsningar till alla med e-postadress!
Om du blir medlem i slutet av året och betalar avgiften efter
1 oktober gäller den även för kommande kalenderår.
Medlemsavgiften betalas in på vårt bankgiro 5180–0092.
Inträdesavgiften vid en föreläsning/ett studiebesök är 20 kr för medlemmar.
Föreläsningarna/studiebesöken är öppna även för icke-medlemmar och för
dem är inträdesavgiften 40 kr.
Om du vill veta mer, ta kontakt med:
- Anna Säve-Söderbergh, ordförande
- Eva Tedenmyr, sekreterare 21 18 22
- Lisbeth Elfsberg, kassör
- Gunnar Geisle, ledamot
- Helena Månsson, ledamot 0769–465339
- Roland Olsson, ledamot
- Annika Svahnström, ledamot
- Gunilla Brogren, vice ordförande
(adjungerad ledamot)

Telefon
27 79 56, 072-71 95 147
076-765 10 20
24 11 35
073–9972089
070-834 65 01
0739- 32 57 41

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

PROGRAM VÅREN 2018
Välkommen till Senioruniversitetet Gotland
Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till Folkuniversitetet på
Gotland. Den är liksom Folkuniversitetet politiskt, fackligt och religiöst
obunden.
Senioruniversitet finns på ett trettiotal orter runt om i landet. Här på Gotland
startade vi verksamheten hösten 2003.
Vi anordnar i första hand föreläsningar och studiebesök av olika slag. Vi kan
också anordna studiecirklar, seminarier, studieresor och utflykter utifrån
medlemmarnas önskemål.
Lokal: Hörsalen E22, Almedalsbiblioteket

Torsdag 11 januari kl. 14:00
Från asatro till kristendom – ett tidigt tecken på folkbildningstankar
Kathy Gow Sjöblom, som bland annat översatt boken Änglar och drakar,
föreläser om frågor som varför asatron övergavs för kristendomen, och om
hur gotlänningarnas vardagsliv påverkades.
Tisdag 23 januari kl. 14:00
Örtmedicin förr och nu
Apotekare Maria Ahlsten berättar om medicinalväxter och deras användning.
Söndag 28 januari
Knallhattar och frostslipsar
Revyresa till Klintehamn. Se särskild inbjudan!
Tisdag 6 februari kl. 14:00
Landsbygdens nycklar
Thomas Norrby, SLU (Institutionen för Stad och Land), om landsbygdsutveckling och entreprenörskap på Gotland och i omvärlden.
Tisdag 20 februari kl. 14:00
Island sett med gotländska ögon
Roland Olsson jämför öarna och berättar om Gotlandsskalden som mottogs
väl på Island och Islandsskalden som avrättades på Gotland.
Tisdag 6 mars kl. 14:00
Från Stig Alyhrs Fårö till Kurt Ullbergers Hamra
Annika Svahnström, en av författarna i boken Gotland med konstnärens blick
(Gotländskt Arkiv 2017), berättar om gotländska konstnärer på 1900-talet.
Torsdag 22 mars kl. 13:30 Obs tiden!
Fem år med Campus Gotland, Uppsala universitet
Rektorsrådet Olle Jansson berättar om verksamhetens utveckling
åren 2013–2018.
(Årsmöte kl. 13:30. Föreläsning kl. 14:00. Kaffe efter föreläsningen.)

Torsdag 5 april kl. 14:00
Mitt livs novell
Gunila Axén berättar om sitt skapande liv med textil formgivning.
Tisdag 17 april kl. 14:00
Att verka för Gotlands bästa. Demokratins möjligheter och begränsningar
Björn Jansson delger oss sina erfarenheter från tiden som
kommunalråd/regionråd och ordförande i regionstyrelsen.
Onsdag 2 maj kl. 14:00
Brevet som försvann - vinst och förlust i e-postens tid
Anders Mathlein om brev, speciellt handskrivna. Finns de ännu?
Vad har vi förlorat?
Torsdag 17 maj
Vårutflykt till Sudret. Ytterligare information kommer under våren.
Tisdag 29 maj kl. 14:00
Livets andetag – från cellen till Gaia
Wolfgang Brunner, f d lärare vid Campus Gotland, föreläser om
växthuseffekten och människans klimatpåverkan.
Bokcirkel
Vi läser och diskuterar 1 gång/månad.
Till första tillfället läser vi Tove Jansson, Resa med lätt bagage
Start tisdag 30 januari kl. 15:00, forts. 27/2, 27/3, 24/4.
Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 2 (ingång från Folkuniversitetets
gård). Anmälan till Ulla Gådefors Christensen,
070-770 18 21 eller e-post: ulla.mgch@gmail.com
Filosoficirkel
Filosofiska samtal under ledning av Kjell MacDowall.
Vi ses torsdag 1 februari kl. 14:15, forts. 15/2, 1/3, 15/3. Avgift 200 kr.
Lokal: Kompetenscentrum, Gesällgatan 7. Anmälan till Eva Tedenmyr,
tel. 21 18 22, e-post: eva.tedenmyr@telia.com
OBS! Visning av bok-klenoder ur Läroverkssamlingen, januari.
Inbjudan kommer på e-post!

