Senioruniversitetet Dalarna

Studiecirklar hösten 2022
1 Språk
11

Engelsk konversation – forts. (10 gånger). Avgift: 600 kr.

Håll din engelska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din
förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer.
Kunskapsnivå: Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen
och länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.
Tisdagar kl 10.00–12.15 med start 20 september.
Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Gunnar Helgesson, 070-665 81 84.

12a Franska – forts. (10 gånger). Avgift: 600 kr.

Håll din franska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din
förmåga att använda din franska otvunget i olika situationer.

Torsdagar kl 14.00–16.15 med start 22 september.
Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Karin Wetterhall, 073-058 11 56.

12b Franska – forts. (10 gånger). Avgift: 600 kr.

Håll din franska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din
förmåga att använda din franska otvunget i olika situationer.
Tisdagar kl 10.00–12.15 med start 20 september.
Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Karin Wetterhall, 073-058 11 56.

13

Italienska – forts. (8 gånger). Avgift: 480 kr.

En grundläggande studiecirkel för dig som vill kunna klara dig i enkla situationer.
Även hur du uttrycker dig i olika vardagssituationer såsom att fråga efter vägen, göra
inköp, gå på restaurang etc.
Kunskapsnivå: Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden
och kommunicera i enkla sammanhang.
Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 med start 28 september.
Max 8 deltagare. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Pierluigi Gazzola, 070-770 83 46.
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14 Ryska – forts. (10 gånger). Avgift 600 kr.
För dig som redan kan lite ryska.

Kunskapsnivå: Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden
och kommunicera i enkla sammanhang.
Måndagar kl 13.00–15.15 med start 19 september.
Cirkelledare: Anna Julin, 073-069 60 88.

15a Spanska för nybörjare, kvällstid (10 gånger) Avgift 600 kr.

Spanska för dig som saknar eller endast har obetydliga förkunskaper. Du lär dig att
klara enkla vardagssituationer som att fråga om vägen och presentera dig. Efter ett par
cirkelträffar kan du säga några meningar på spanska.
Onsdagar kl 18.00–20.15 med start 21 september.
Cirkelledare: Carmen Nordli, 073-912 86 18.

15b Spanska – forts (7 gånger) Avgift 420 kr.

En studiecirkel för dig som gått nybörjarcirkel och vill fortsätta dina studier.
Du kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest
grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv
och andra och ställa frågor om t ex namn, var och hur någon bor, jobbar och du kan
själv svara på liknande frågor. Du får en repetition av dina kunskaper i grammatik och
formlära, ett utökat ordförråd och vi fortsätter studierna med boken som grund.
Kunskapsnivå: Gärna tidigare tagit del av boken ”Hola! Spanska för resan”
Onsdagar kl 13.00 – 15.15 med start 21 september, därefter varannan vecka.
Cirkelledare: Carmen Nordli, 073-912 86 18.

15c Spanska – forts - Konversation (10 gånger) Avgift 600 kr.

I studiecirkeln använder vi oss av texter som passar denna nivå och du får kunskap om
Spaniens kultur, historia, geografi och dagsläget i politiken.
Kunskapsnivå: Du kan i stort sett tala flytande spanska och vill upprätthålla
språkkunskaper. Du förstår huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända
förhållanden som man regelbundet möter i vardagslivet. Du kan hantera de flesta
situationer som kan uppstå underresor i ett område där språket talas. Du kan
oförberedd ge dig in i ett samtal om ämnen som är kända och som är av personligt
intresse eller berör vardagslivet.
Tisdagar kl 08.45–11.00 med start 20 september.
Cirkelledare: Carmen Nordli, 073-912 86 18.
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15d Spanska – termin 6 (10 gånger). Avgift 600 kr.

Lätt fortsättning för dig som har ringa kunskaper i spanska
Du får lära dig att klara av enkla vardagssituationer som t ex att fråga efter vägen,
handla och föra ett enkelt samtal.
Måndagar kl 10.10 – 12.25 med start 19 september.
Cirkelledare: Anna Julin, 073-069 60 88.

16

Tyska – Konversation (10 gånger). Avgift: 600 kr.

Håll din tyska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna
din förmåga att använda din tyska otvunget i olika situationer. Cirkeldeltagarna
bestämmer vid cirkelns start hur det vill arbeta, var de vill lägga tyngdpunkten,
vad som ska läsas.
Måndagar 09.30–11.45 med start 26 september.
Cirkelledare: Lothar Middendorff, 070-477 41 39.

3 Samhällsorienterande ämnen
31

Livstolkningar i Selma Lagerlöfs, Dan Anderssons och Rune
Lindströms författarskap (6 gånger). Avgift 360 kr.

Studiecirkeln inleds med gestaltande författarskapsintroduktioner och sedan samtal om de
livstolkningar som finns i dessa författares böcker och – när det gäller Dan Andersson
och Rune Lindström – i deras visor.
Tisdagar kl 09.30-11.45 med start 4 oktober.
Cirkelledare: Jörgen Dicander, 0243-25 30 35.

32

Baltikums historia (5 ggr under hösten, 5 ggr under våren 2023).
Avgift 600 kr.

Vi går igenom huvuddragen av de baltiska ländernas historia, Estland, Lettland och
Litauen. Denna cirkel är uppdelad på två delar, del ett under hösten och den andra,
avslutande delen under våren 2023.
Onsdagar kl 10.00-12.15 med start 19 oktober, (hösten)
Cirkelledare: Mats Körlof, 070-276 00 42.

33

Vatten och dess unika egenskaper (5 gånger). Avgift 300 kr.

En studiecirkel där deltagarna får kunskap om bl a Vattenhistoria från Egypten och
Mesopotamien, vatten hos grekerna – allt från Thales till Archimedes.
Vatten som kemisk förening som möjliggör vårt liv på jorden.
Studiecirkeln tar även upp vatten i Rom och den ”mörka” medeltiden, vattenvård i
Sverige, modern vattenvård och vatten i musik och poesi.
Torsdagar kl 09.30-11.45 med start 22 september.
OBS! Cirkeln genomförs i Mora. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Cirkelledare: Stig Morling, 073-412 66 08.
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34

Om gott och ont (8 gånger). Avgift 480 kr.

En existentiell reflektion kring godhet, ondska, försoning, förlåtelse och tillit.
Tisdagar 09.30-11.45 med start 18 oktober.
Max 12 deltagare.
Cirkelledare: Thomas Söderberg, Biskop emeritus, 070-727 19 45.

35

Selma Lagerlöf och Jerusalem (3 gånger) Avgift 180 kr.

En studiecirkel för dig som vill fördjupa dina kunskaper om Selma Lagerlöfs resa från Nås
till Jerusalem.

Onsdagar 13.30-14.45 med start 21 september.
Cirkelledare: Marina Andersson, antikvarie och hembygdskonsultent vid Dalarnas
museum, 023-666 55 46.

36

Om Ukraina (8 gånger). Avgift 480 kr.
En översikt över landet och kriget.

Fredagar 09.30-11.45 med start den 7 oktober.
Max 15 deltagare.
Cirkelledare: Anders Hedlund, pensionerad överstelöjtnant. 073-415 51 25.

4 Litteratur
41

Modern English Literature (5 gånger). Avgift: 300 kr.

Är du road av att läsa romaner på engelska? Vill du hålla i gång din engelska med
diskussioner om böckerna vi läser? Den här gruppen träffas 5 gånger per termin,
var 3:e vecka. Det ger oss tillräckligt med tid att hinna läsa varje roman.
Vilka romaner vi ska läsa bestämmer vi tillsammans.
Studiecirkeln startar med att diskutera ”Still Life” av Sarah Winman. Romanen är en
varmhjärtad berättelse om familj och vänskap som gör oss till den vi blir. År 1944 i
Italien, med bomber runt omkring sig, möts två främlingar i den förstörda vinkällaren
i ett hus i Toscana och delar en oförglömlig kväll. Huvudpersonen är Ulysses Temper,
en ung brittisk soldat och Evelyn, en 64-årig konsthistoriker.
Måndagar kl 09.30–11.45 med start 19 september, därefter var tredje vecka.
Max 7 deltagare.
Cirkelledare: Leena Eriksson, 072-202 21 83.
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42

Bokcirkel (5 gånger) Avgift: 300 kr.

Gillar du att läsa? Välkommen då att bokcirkla tillsammans med andra läsvänner!
Vi läser böcker som vi valt tillsammans, samtalar och tar del av varandras
läsupplevelser."
Onsdagar kl 10.00–12.15 med start 14 september, därefter var tredje vecka.
För de som vill äter vi lunch tillsammans efteråt och fortsätter samvaron.
Max 7 deltagare.

OBS! Cirkeln genomförs i Borlänge. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Cirkelledare: Carina Lindstedt, bibliotekarie, 070-572 47 02.

43

Afrika genom litteraturen (8 gånger) Avgift: 480 kr.

En studiecirkel för dig som vill få ökad kunskap om Afrika söder om Sahara.
Vi läser nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah: ”Efterliv”. Boken handlar om Tyska
Östafrika i början av 1900-talet med fokus på kolonialism, slaveri, nazism mm.
Berättelsen tar vid där ”Paradiset” slutar.
Vi bevakar också händelser i Afrika genom medias rapportering. Stort utrymme för
deltagarnas eget engagemang.

Torsdagar kl 10.00-12.15 med start 13 oktober.
Max 12 deltagare. Tidigare deltagare har företräde
Cirkelledare: Stig Andersson, 072-202 21 83.

5 Musik
51

Vad berättar musiken? (10 gånger) Avgift: 650 kr.

Vi lyssnar på okända verk och söker tillsammans associera till tid, plats och handling.
Måndagar kl 09.45–12.00 med start 19 september.
Cirkelledare: Göran Forsling, 070-493 04 86.

52

Jazzcirkel (10 gånger). Avgift 600 kr.

Du deltar, genom att lyssna på och diskutera olika former av jazz från
skilda tidsepoker och stilar.

Onsdagar kl 10.00–12.15 med start 28 september.
Cirkelledare: Stig Lindstedt, 070-675 52 27.

51

Strövtåg i operans värld (6 gånger) Avgift: 360 kr.

Vi studerar olika verk utifrån deltagarnas önskemål.

Måndagar kl 14.00–16.30 med start 26 september, därefter var tredje vecka.
OBS! Cirkeln genomförs i Borlänge. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Cirkelledare: Göran Forsling, 070-493 04 86.

4

