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Föreläsningar
Föreläsningarna äger rum i Hörsalen E22, Almedalsbiblioteket. 
Deltagaravgiften vid en föreläsning är fortfarande endast 
20 kr för våra medlemmar.

Vi kommer att skicka ut inbjudan till medlemmarna med e-post inför 
varje föreläsning och tar därefter emot anmälningar (obs! att du inte 
kan anmäla dig innan Du fått inbjudan till en föreläsning).

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, inträde 40 kr.

(Vi följer gällande restriktioner, för närvarande 
max. 100 personer i salen.)

Onsdag 26 januari kl. 14.00
Resor med förhinder. Om några gotländska resor 
som gett deltagarna mycket att berätta
Roland Olsson berättar om resor förr i tiden som bjudit på större dramatik 
än någon varit beredd på. Historierna har samlats genom ivrigt läsande 
av gamla tidningar.
 

Onsdag 9 februari kl. 14.00
En strimma av hopp
Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell 
utveckling vid KTH föreläser om klimatkrisen och 
den omställning som blivit alltmer brådskande. 

Med hjälp av lärdomar från såväl äldre civilisation
ers kollaps som efterkrigstidens snabba omvandling 
visar han att det ännu finns en väg ut ur den fossil
beroende moderniteten, till förmån för ett nytt upp
lysningsprojekt och en ny och annorlunda välfärd. 
Men utmaningarna är många och möjlighetsfönstret 
håller snabbt på att stängas. 

Onsdag 23 februari kl. 14.00
Astrid Lindgrenkoden
Malin Nauwerck, forskare i litteraturvetenskap vid Svenska Barnboks
institutet, berättar om den pågående process där Lindgrens original
manuskript håller på ett avkodas. Ett arbete som görs tillsammans med 
över 100 pensionerade stenografer.  Astrid Lindgrens skrivprocess är 
mytomspunnen. Hon författade och redigerade sina manus på stenografi. 

Välkommen till våren 2022
med Senioruniversitetet!

                                Ordförande   
Anna Säve-Söderbergh

År 2021 präglades verksamheten, som för alla andra av pandemin. 
Under vårterminen gjorde coronarestriktionerna att vi inte kunde er bjuda 
våra medlemmar några föreläsningar. På våren och början av  hösten ar
rangerades i stället ett antal stadsvandringar som blev mycket uppskattade. 

Nu är vi glada att till våren 2022 kunna erbjuda ett fullspäckat program 
med föreläsningar i olika intressanta ämnen. Som avslutning på terminen 
planerar vi också en vårutflykt!

Föreläsningar, utflykt och cirklar erbjuds Senioruniversitets medlemmar. 
Vi välkomnar nya medlemmar!

Än är inte pandemin över och vi måste fortsätta vara försiktiga 

– stanna hemma vid symptom!



Onsdag 20 april kl. 14.00
Åldrandet och äldreomsorgen 
– dagens och morgondagens utmaningar
Coronapandemin har tydliggjort stora brister inom dagens äldreomsorg. 
Vad kan vi tro om framtiden när den stora 40talistgenerationen snart 
står inför att behöva vård och omsorg?

Mats Thorslund, professor emeritus vid Karolinska Institutet och  
medlem av regeringens Coronakommission, har forskat om åldrande  
och äldreomsorg i många år. 

 
Torsdag 5 maj kl. 14.00
Med fokus på olyckor. Statens haverikommission
Jonas Bäckstrand, stf generaldirektör vid Statens haverikommission, 
– bördig från Gotland  berättar om haverikommissionens arbete med 
att utreda olyckor. Olycksutredningarna syftar dels till att klarlägga hur 
och varför olyckor inträffat, dels till att lära sig av erfarenheterna för att 
undvika framtida olyckor. Just nu aktuell i utredningen kring Estonia.

Onsdag 18 maj kl. 14.00
Anna Söderblom, debattör, författare och filantrop
Omi Söderblom, författare, jurist och barnbarnsbarn till Nathan och 
Anna Söderblom, berättar om en kvinnlig pionjär vid Uppsala universitet, 
hustru till ärkebiskopen och mor till tolv barn.

Anna Söderblom var född i Stockholm 1870.  
Hon tillhörde den första generationen av kvinnliga 
universitetsstuderande i Uppsala. 

Hon gifte sig 1894 med mannen som skulle bli  
ärkebiskop och när han blev det innebar det även 
många plikter för henne. Men hon hann med ofatt  
bart mycket annat under sitt liv.

Vårutflykt
Visst blir det också en vårutflykt. 
Information kommer under våren.  
Preliminärt datum är onsdag 1 juni.

Onsdag 9 mars kl. 14.00
Forskarskola med fokus på hållbar utveckling
Jenny Helin, universitetslektor i företagsekonomi, är föreståndare för 
den nya tvärvetenskapliga forskarkolan vid Campus Gotland. 

Det handlar om forskning kring centrala samhällsutmaningar inom 
bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion, digital ut
veckling och klimatförändringar utifrån olika vetenskapliga perspektiv. 

Torsdag 24 mars kl. 13.30 – OBS tiden! (Årsmöte kl. 13.30. Föreläsning kl. 14.00) 
Nytt ljus och mörker över universum
Arne Ekman, berättar om astronomins 
utveckling under hans livstid. 

Arne Ekman – hemvändande gotlänning 
– är astronom och var tidigare knuten till 
Uppsala Astronomiska observatorium och 
chefredaktör för Nationalencyklopedin. 
 

Onsdag 6 april kl.14.00
Arkeologi och det moderna 
Gunilla Runesson, universitetslektor vid Campus Gotland, berättar från ett 
forskningsprojekt om hur arkeologi och det moderna möttes – hur fornläm
ningarna hanterades vid utdikningarna och byggandet av järnvägen.

Gotland är oerhört rikt på fornmin
nen från i stort sett alla historiska 
epoker. Mycket ligger dolt i jorden och 
kommer fram till exempel vid jord
bearbetning i åkrar eller andra mark
arbeten. Åtskilliga vikingatida silver
skatter har plöjts upp genom åren.

Myrutdikningarna på ön gjordes 
huvudsakligen under 1800talets  
senare del. Den första järnvägen mellan 
Visby och Hemse invigdes 1878.



Bokcirkel

Vi läser och diskuterar 1 gång/månad. 
Start tisdagen 1 februari kl. 14.00. 
Fortsättning: 1 mars, 29 mars, 26 april.

Till första tillfället läser vi  
Lydia Sandgren – Samlade verk.

Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1 
Anmälan till: Ulla Gådefors Christensen, 
070770 18 21 eller epost: 
ulla.mgch@gmail.com

Filosoficirkel

Höstterminens kurs i filosofi, ”Filosofiska samtal” under ledning av 
Kjell MacDowall, fortsätter under vårterminen 2022, nu med fokus 
på moralfilosofi.  

Eventuella lediga platser kommer att meddelas per e–post till våra medlemmar. 

Öppna för

medlemmar! Cirklar
Att bli medlem i Senioruniversitetet
Medlem i Senioruniversitetet kan du bli om du är 55 år eller äldre. 
Alla sjuk och förtidspensionärer, oavsett ålder, kan också bli medlemmar. 
 
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och person
Den betalas till vårt bankgiro nr 5180–0092. eller Swish 123 553 90 10.

Ny medlem eller ändrad adress?
Sänd uppgift om namn, epostadress, telefonnummer och adress till: 
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se. Om du saknar epostadress 
ring Åke Persson 070956 55 75 eller Gunilla Carlson 076813 21 92. 

Om du vill veta mer, kontakta vår styrelse:

Anna Säve-Söderbergh, ordf. 072719 51 47
Åke Persson, vice ordf. 070956 55 75
Eva Jupiter, sekreterare 070729 91 49
Gunilla Carlson, kassör 076813 21 92
Karin Brindt 076934 66 26
Kathy Gow Sjöblom 070540 92 26
Gunnel Wallin 070291 13 83

Vår e-postadress 
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se

Du kan också gå in på Folkuniversitetets hemsida
Sök: Senioruniversitetet Gotland 
https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/samarbeten/
senioruniversitet/senioruniversitetet-gotland/ 



Omslagsbilden: Almedalen. Foto: Arild Vågen.

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.

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!


