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Lunds Senioruniversitet 
 

Årsberättelse för 2019 
 
Styrelsen för Lunds Senioruniversitet (LSU) får härmed avge årsberättelse för tiden 
1 januari–31 december 2019. 
 
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.  
Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Lunds Universitet 
(FU).  
 
Årsmöten 
Ordinarie årsmöte med val av styrelse, revisorer och valberedning ägde rum den 19 mars. 
 
Styrelse 
Styrelsen har efter årsmötet bestått av följande personer: 
 
Ordförande Lars Haikola 
Vice ordförande Eva Ljunggren 
Kassör Paula Uddman 
Sekreterare Gunnel Grubb* 
Ledamöter Lars Carlstedt 
 Einar Everitt 
 Solveig Mansfeld 
 Gitta Rettig-Ruuth 
 Eva Thörn 

 *från oktober månad har Einar Everitt fungerat som sekreterare 
 
FU-representant Maria Lindvall t o m november månad.  
 
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. 
 
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 
föreläsningsserierna har varit 300 kr för serie med tre föreläsningar och 400 för serie med fyra 
föreläsningar.  
Inträdesavgiften för icke medlemmar vid föredragen har varit 40 kr. Betald medlemsavgift fordras 
för deltagande i alla övriga arrangemang. 
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Expeditionen 
Expeditionen finns i FU-huset på Skomakargatan 8 och har varit bemannad de dagar som varit 
första anmälningsdag till olika arrangemang. Anmälningarna görs numera via webbsidan. Det har 
gått att anmäla sig på telefon men webbanmälningarna har haft företräde. 
 
Verksamhetsformer och aktiviteter 
Styrelsen har under året haft tio sammanträden: 14 januari, 11 februari, 19 mars (konstituerande), 
5 april, 24 april, 21 maj, 3 september, 24 september, 17 oktober samt 25 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 2018 var antalet medlemmar 719. Den 31 december 2019 var antalet medlemmar 
715. Många medlemmar har avsagt sig medlemskapet, men många nya har tillkommit i stället. 
 
 
Vårterminen  
 
Möten med föredrag (siffror inom parentes gäller icke medlemmar).  Närvarande 
 
22 januari  
Professor Hans Hansson:  
Stigande hav – Vad betyder det? Vad kan vi göra?  240 (14) 
 
5 februari 
Docent Maria Persson:  
Handelskrig och antiglobalisering. Vad händer egentligen i det handelspolitiska landskapet? 
      190 (14) 
19 februari  
Professor Jayne Svenungsson:  
Öppningar mot det numinösa    164 (13) 
 
5 mars 
Docent Ingemar Ottosson:  
Fredrik I – Sveriges sämste kung?    188 (10) 
 
19 mars ÅRSMÖTE 
Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth:  
Det gemensamma rummet i Lund    178 (11) 
 
2 april 
Professor Emma Sparr:  
Varför dunstar vi inte bort? Om hudens fysikaliska kemi  157 (11) 
 
9 april 
Professor emeritus Per Gunnar Edebalk:  
Äldreomsorgen 100 år     121 (12) 
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Särskild föreläsningsserie  
 
Fredrik Zimmerdahl om Modernismen 
Antikhandlare Fredrik Zimmerdahl höll tre föreläsningar på temat Modernismen – den estetiska 
utvecklingen i efterkrigstidens Europa. Ca 100 medlemmar deltog. 
 
Studiebesök 
Besök på Lund nya Tingsrätt  
Den 7 januari anordnades ett besök i det nya tingshuset. Deltagarna hade också möjlighet att 
närvara vid en rättegång. 58 medlemmar i två grupper deltog i besöket. 
 
Visning av Historiska museet 
Den 29 januari arrangerades två besök på Historiska museet under museichefen Per Karstens 
ledning. 30 + 30 medlemmar deltog.  
 
Utfärder  
Frederiksborgs slott i Hilleröd 
Den 15 maj gjorde vi en heldagsutflykt med buss till Frederiksborgs slott, där vi fick en guidad 
visning. Därefter åt vi lunch på restaurang Leonore. På återvägen gjordes ett stopp vid 
Fredensborgs slott för att från utsidan beundra slottet och parken. 37 medlemmar deltog. 
 
Studiecirklar 
Vårterminen 2019 
 
Ämne   Cirkelledare   Antal deltagare 
Engelska (B1) 2 cirklar  Leigh Simpson   10 resp 8 
Franska (B2)  Danielle Collberg   11 
Franska (B1)  Danielle Collberg   12 
Franska (A2)  Eva Westin    12 
Italienska (B2)  Irene Lami    12 
Tyska (B1)   Lieselotte Jürgensen   11  
 
 
Höstterminen  
 
Möten med föredrag (siffror inom parentes gäller icke medlemmar).   Närvarande 
 
10 september 
Professor Ulf Helldén: Mytbildningen om ökenutbredningen  148 (9) 
 
24 september 
Senior professor Arne Brun: Nyare forskningar kring demenssjukdomarna  245 (30) 
 
15 oktober 
Professor Sven Lidin: Från Paracelsus till Oganessian och från himmel till helvete  
      133 (2) 
2 oktober 
Birgitta Göransson, journalist och samhällsvetare:  
Lokala kvinnor med globala utblickar. Britta Holmström, IM, Ninni Sahlström,  
Vänskapens hus samt Dagny Arbman, Svalorna   155 (10) 
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5 november 
Senior professor Svante Nordin: Friedrich Nietzsche – liv och legend 187 (13) 
 
19 november 
Professor emeritus Lennart Lindegren:  
Från vita dvärgar till svarta hål – vad Gaia lärde oss om universum 133 (11) 
 
3 december       
Professor emeritus Barbro Santillo-Frizell:   159 (15) 
Myternas etrusker – ursprung, frihet, undergång 
 
Särskild föreläsningsserie 
 
Nationalismen – Särskilt i Central – och Östeuropa 
Docent Sanimir Resic har hållit samman föreläsningarna. 
 
8 oktober 
Ambassadör Ingemar Karlsson: 
Frysboxens seger över skärselden – nationalismens återkomst efter kommunismens fall 
 
29 oktober 
Professor Klas-Göran Karlsson:  
Nationalismen som löfte och hot. Historisk förändring i Europa under 1900-talet 
 
12 november 
Docent Anders Hellström:  
Hur kärleken till hatet mot Sverigedemokraterna kan ses som en fråga om nationalism 
 
26 november 
Docent Sanimir Resic: Nationalismen i Jugoslavien och dess efterföljarstat 
 
Ca 110 medlemmar deltog hela föreläsningsserien. 
 
 
Studiecirklar  
Höstterminen 2019 
 
Ämne   Cirkelledare  Antal deltagare 
Engelska (B1) 2 cirklar  Leigh Simpson   10 resp. 11 
Franska (B1)  Danielle Collberg  12 
Franska (A2+)  Danielle Collberg  12 
Franska (A2)  Eva Westin   13 
Tyska (B1)   Lieselotte Jürgensen  12 
 
 
Studiebesök 
Lund växer 
Den 17 oktober gjorde vi en busstur runt Lunds nya stadsdelar under ledning av vice ordförande i 
Byggnadsnämnden Björn Abelson. 45 medlemmar deltog. 
 
Besök på Ideon 
Den 7 november fick vi en guidad rundvandring i Ideon Science park. 25 deltagare deltog. 
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Besök på Svenska Akademiens Ordboksredaktion 
Den 14 november besökte vi SAOB och fick både föredrag om verksamheten där och en liten 
rundvandring i huset. 42 medlemmar deltog. 
 
 
Resa 
I samarbete med CK resor, Christer Kullberg, arrangerades en resa till de Baltiska länderna - 
Estland, Lettland och Litauen - 25 till 31augusti. I resan deltog också 7 medlemmar från 
Nordvästra Skånes senioruniversitet, Helsingborg - Höganäs. Sammanlagt var det 21 deltagare. 
 
 
Slutord 
Verksamheten 2019 har spänt över allt från frågor om människans villkor och skapande i dåtid, 
nutid och framtid till naturens gåtor och universums storhet. Samtidigt har lundaseniorerna 
samtalat, språkat och rest under studiebesök, cirklar och utflykter. 2019 var ett gott exempel på 
den bredd, med fördjupningar, som präglar Lunds senioruniversitet. Ett händelserikt år! 
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