Lunds Senioruniversitet
Årsberättelse för 2018
Styrelsen för Lunds Senioruniversitet (LSU) får härmed avge årsberättelse för tiden
1 januari–31 december 2018.
Allmänt om föreningen
Föreningar för pensionärs- och senioruniversitet, ”den tredje ålderns universitet ”,
finns i universitets- och högskolestäder i Sverige och utomlands. De är politiskt,
fackligt och religiöst obundna.
Föreningen Lunds Senioruniversitet är öppen för alla personer över 55 år boende i
Lund med
omgivningar, vilka önskar sig nya eller ökade kunskaper i skilda ämnen. Inga krav
avseende utbildning ställs på dem som vill delta i verksamheten. Då det gäller
språkkurser krävs dock grundkunskaper.
Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid
Lunds Universitet (FU).
Årsmöten
Ordinarie årsmöte med sedvanliga val av styrelse, revisorer och valberedning ägde
rum den 13 mars.
Styrelse
Styrelsen har efter årsmötet 2018 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Hans Modig
Eva Ljunggren
Paula Uddman
Gunnel Grubb
Lars Carlstedt
Einar Everitt
Solveig Mansfeld
Gitta Rettig Ruuth
Eva Thörn

FU-representant har under året varit Maria Nyberg.
Revisorer
Lars Ek och Lisbeth Andersson har varit ordinarie revisorer och Eva Svensson
revisorssuppleant.
Valberedning
Inga Elding har varit sammankallande. Övriga medlemmar har varit Ingrid Bexell och
Monica Knutsson.
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Avgifter
Medlemsavgiften har varit 250 kr för helår och 125 kr för dem som anslutit sig på
hösten. Avgiften för deltagande i språkcirklar med 10 träffar har varit 500 kr. Avgiften
för deltagande i föreläsningsserie om Jugend – Art Nouveau & Art Deco under våren
har varit 375 kr och om Indien under hösten 400 kr. Inträdesavgiften för icke
medlemmar vid föredragen har varit 40 kr. Betald medlemsavgift fordras för
deltagande i alla övriga arrangemang.
Expeditionen
Expeditionen finns i FU-huset på Skomakargatan 8 och har varit bemannad de
dagar, som varit första anmälningsdag till olika arrangemang.
De flesta anmälningarna görs numera via webbsidan. Önskemålet är att alla så
småningom ska anmäla sig den vägen. Det går fortfarande att anmäla sig via e-post
eller undantagsvis per telefon. Dock registreras man då efter webbanmälningarna.
Verksamhetsformer och aktiviteter
Styrelsen har under året haft 10 sammanträden: 29 januari, 27 februari, 13 mars
(konstituerande), 26 mars, 16 april, 7 maj, 3 september, 2 oktober, 8 november och
27 november.
Föreningens verksamhet har bestått av föredrag, studiecirklar, studiebesök och
utfärder/resor.
Samtliga möten med föredrag har hållits i Pingstkyrkans stora samlingssal, St.
Södergatan 25. Efter föredragen har kaffe serverats till ett pris av 20 kronor/person.
Antalet medlemmar
31 december 2017 var antalet medlemmar 618. Den 31 december 2018 var antalet
medlemmar 717.
Många medlemmar har avsagt sig medlemskapet, men många nya har kommit i
stället.

Vårterminen
Möten med föredrag (siffror inom parentes gäller icke medlemmar)
16 januari

30 januari

Professor Susanne Åkesson:
Tornseglarnas liv i luften – en spännande historia om att
flyga och flytta
Professor Nils Otto Sjöberg:
Sagan om Ägget

13 februari Tobias Olofsson:
Honungen – här finns framtidens antibiotika

165 (20)
205 (23)

227 (37)
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27 februari Rolf Gustavsson:
Macron som Europas frälsare
13 mars

267 (49)

Årsmöte
Ulf johansson
Hur ser framtidens butik ut?

161 (16)

20 mars

Patrik Andersson:
Musik är värdefullt.Hur då?

140 (10)

10 april

Rousbeh Parsi:
Iran fyrtio år efter revolutionen

194 (21)

Särskild föreläsningsserie
Jugend – Art Nouveau & Art Déco
Med bilder och föremål att se och känna på visade Fredrik Zimmerdahl på olikheter i
uttryck mellan de olika decennierna som begreppen omfattar vid tre tillfällen.
Arkitekter, deras byggnader och tankar om totalkonstverket.
Objekt – material och tekniker. Innovationer och traditioner.
Mellankrigstidens skolor. En idévärld i förändring. Skånes plats i världen av moderna
uttryck.
113 medlemmar deltog i föreläsningsserien.

Studiebesök
Kungshuset i Lundagård – människor och händelser sedan 1584
Göran Larsson, tidigare chef för Malmö Museer, visade Kungshuset och berättade
om dess historia.
Kungshusintendenten Marie Liljenberg berättade om den planerade framtida
verksamheten i Kungshuset.
28 + 28 medlemmar deltog i två visningar.
Besök på Malmö Live
Studiebesöket började i foajén till Clarion Hotel & Congress. Efter lunch på Kitchen &
Table på våning 24 med strålande utsikt, följde en guidad rundtur i huset.
29 medlemmar deltog
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Utfärd
Köpenhamns nya arkitektoniskt spännande bebyggelse
Vi gjorde en guidad busstur i de nya delarna av Köpenhamn från Amager till
Nordhavn. Efter lunch vid Kongens Nytorv gavs det tid för egna strövtåg.
56 medlemmar deltog.

Resa
Spetsbergen
I juni gjorde vi en resa till exotiska Spetsbergen och fick uppleva några spännande
dagar på Europas utpost, där solen nästan aldrig går ner under den korta sommaren.
9 medlemmar deltog.

Studiecirklar
Vårterminen 2018
Ämne
Engelska (B1) 2 cirklar
Franska (B1)
Franska (A2+)
Franska (A2)
Spanska (A1+)
Spanska (B1)
Italienska (B1)
Italienska (B2)
Tyska (B1)

Cirkelledare
James Houston
Danielle Collberg
Danielle Collberg
Danielle Collberg
Pris Bernal
Pris Bernal
Antonella Angelotti
Irene Lami
Lieselotte Jürgensen

Antal deltagare
11 resp 6
11
12
12
12
12
12
7
12

Höstterminen
Möten med föredrag (siffror inom parentes gäller icke medlemmar)
11 september

Agneta Enqvist o Göran Leijonhufvud: Kinas nye
kejsare Xi Jinping

232 (30)

25 september

Professor Bodil Jönsson: Leva livet - hela livet

225 (31)

9 oktober

Professor Peter Rådström: Goda och onda
bakterier i vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten

172 (17)
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23 oktober

Professor Thore Husfeldt: Det artificiella hotet

194 (22)

6 november

Professor Erik Warrant: Nattens otroliga navigatörer

166 (9)

20 november

Universitetslektor Ann- Sofi Ljung Svensson:
Ge oss orden, ge oss Jorden

124 (6)

4 december

Biskop Jan Olof Johansson: Skola för fred

102 (7)

Särskild föreläsningsserie
Miraklet i Indien – framgång och förändring … men också fattigdom.
Föreläsningsserien gavs i samverkan med föreningen Svalorna Indien-Bangladesh
och indieninriktade lundaforskare.
2 oktober

Professor Staffan Lindberg Miraklet i Indien—historia och samhälle

16 oktober

Professor Staffan Lindberg Ekonomi och social förändring

30 oktober

Anna Lindberg Kvinnorna och omdaningen—utsatta men kraftfulla

13 november

Lars Eklund Kultur och religion—mellan fantasi och verklighet

75 medlemmar deltog.

Studiebesök
Planetariet i Vattenhallen
Visning av en film om universums oändlighet
23 medlemmar deltog.

Utfärder
Wapnö gård och Mjellby konstmuseum
Visning av Wapnö Gård utanför Halmstad med besök i gårdsbutiken samt lunch i
slottsrestaurangen
Besök på Mjellby konstmuseum, med visning av Halmstadgruppens konst samt den
pågående utställningen Färg – Form – Framtidstro
40 medlemmar deltog.
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Ny arkitektur i Malmö

Rundtur med buss till Malmös nya arkitektur tillsammans med förre
informationschefen på stadsbyggnadskontoret i Malmö, Göran Rosberg. Lunch på
Katrinetorps landeri
46 medlemmar deltog.

Studiecirklar
Höstterminen 2018
Ämne
Engelska (B2)
Engelska (B2)
Franska (B1)
Franska (A2+)
Franska (A2)
Italienska (B1)
Italienska (B2)
Tyska (B1)

Cirkelledare
James Houston
James Houston
Danielle Collberg
Danielle Collberg
Danielle Collberg
Antonella Angelotti
Irene Lami
Lieselotte Jürgensen

Antal deltagare
9
11
12
12
12
12
5
12

Slutord
Styrelsen konstaterar att medlemsantalet stigit även under 2018. Anslutningen till våra
arrangemang har varit glädjande hög, men köbildningen kan ibland vara svår att hantera.
Föreningen är nu så stor att administrationen blivit för tung för den helt ideellt arbetande
styrelsen. Föreningen har därför köpt administrativt stöd av Folkuniversitetet. P g a sjukdom
fick vi dock inte det stöd vi behövde under årets sista månader. Anmälan på våra websidor
har dock underlättat vårt administrativa arbete, men systemet fungerar ännu inte helt
smärtfritt. Vi är tacksamma för våra medlemmars tålmodighet.
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