
 

 

 

Program hösten 2021 

 

Bästa medlem i Senioruniversitetet! 

Efter ett långt uppehåll planerar vi nu för en höst med intressanta föreläsningar! 

Fortfarande gäller restriktioner på grund av pandemin. Vi kommer därför tills 

vidare bara att vända oss till våra medlemmar och antalet åhörare vid varje 

föreläsning begränsas till cirka 40. Vi kommer att skicka ut en inbjudan inför 

varje föreläsning. Därefter kan Du anmäla dig till vår e-postadress. (Obs! Du 

kan inte anmäla dig i förväg!) 

Om vi får många anmälningar till en föreläsning kan vi överväga att dubblera 

föreläsningen senare i samma vecka. 

Vi erbjuder i höst också vår bokcirkel och en filosoficirkel. 

 

Ännu inte medlem? 

Om du vill bli medlem i Senioruniversitet betalar du in medlemsavgiften 150 kr 

till vårt bank-giro: 5180-0092. Sänd också uppgift om namn, e-postadress (obs!) 

och tel.nr till senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se 

 

I det följande finner Du vårt program för hösten 2021! 

Anna Säve-Söderbergh 

Ordförande Senioruniversitetet 

mailto:senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se


Fö relä sningär 

Lokal: Hörsalen, E22, i Almedalsbibliotekets foajé 

Onsdag 8 september kl 14.00 

Fågelns blick 

Torsten Green-Petersen, läkare med livslångt intresse för fåglar visar sina personliga bilder av 

fågelmöten från Ungern i öst via Gotland till ett vintrigt Kanada i väst. 

Torsdag 23 september kl. 14.00 

Dit vinden bär oss – Balttyskarna exodus 

I sin bok har Björn Kopf berättat om sitt eget och balttyskarnas öde. Hans mor flyttade 1937 till 

Estland där hon gifte sig. Karins 70 brev till föräldrarna i Visby utgör den kronologiska stomme som 

Björn har kompletterat med hennes, släktens och vännernas berättelser. 

Onsdag 6 oktober kl 13.00 (obs tiden!) 

När är gränsen nådd? 

The Doughnut - en frälsarkrans för social och planetär hållbarhet. Wolfgang Brunners reflektioner 

kring en hållbar livsstil. 

 

Onsdag 20 oktober kl 14.00 

Naemi Eriksson, distriktssköterska och konstnär 

Clary Winberg, journalist berättar om Naemi Eriksson, distriktssköterska i Lärbro och så småningom 

konstnär på heltid. Naemi Eriksson fann sina motiv i bibeln och i den egna trädgården.    

Onsdag 3 november kl 14.00 (prel dag och tid) 

 De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av Andra världskriget baltiska 

flyktbåtar. 

Mirja Arnshav, Stockholms universitet berättar i sin bok om baltiska flyktbåtar, vilka minnen som 

kan knytas till dem och vad de betyder för människorna i dag. 

Onsdag 17 november kl 14.00 

Släkten Säve, 300 år på Gotland 

Anna Säve-Söderbergh berättar om de olika medlemmarna i släkten Säve från 1721 då Hieronymus 

Gottschalk Säve bosatte sig på Gotland till idag. Bäst minns vi kanske Per Arvid Säve men det finns 

många andra intressanta människoöden.  

Onsdag 1 december kl 14.00 

Betty Pettersson – Sveriges första kvinnliga student 

Universitetsguide Mikael Norrby, Uppsala universitet, berättar om Betty Pettersson som blev 

Sveriges första kvinnliga student. Hon ville bli lärare och kunde förverkliga sin dröm. För snart 150 år 

sedan, 1872 påbörjade Betty sina studier vid Uppsala universitet. Betty föddes i Visby, dotter till 

sadelmakaren Olof Pettersson.  



Onsdag 8 december kl 14.00 (prel dag och tid) 

Vägen till framtiden: Carl Jularbo och den svenska modernismen 

Owe Ronström, professor i etnologi, berättar om människan och figuren Carl Jularbo, hans 

instrument, musik, karriär och inte minst hans bil, i ljuset av Sveriges förvandling från fattignation till 

välfärdsland.  

 

Cirklär 

Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1 

Bokcirkel 

Vi läser och diskuterar en gång i månaden. 

Start: tisdag 12 oktober. Fortsättning: 9 november, 7 december 

Vid första tillfället läser vi Kjell Westöö Tritonus. 

Anmälan till: Ulla Gådefors Christensen, ulla.mgch@gmail.com 

På grund av pandemin är deltagarantalet begränsat till 8 personer. 

 

Filosoficirkel 

Torsdagar: 30 sept, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov kl 15.00 

Anmälan till: senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se 

Avgift: 350 kr 

Filosofiska samtal under ledning av Kjell MacDowall. 

Öppen för alla intresserade medlemmar! 

Kursen är tänkt som en introduktion till den västerländska filosofiska tanketraditionen och tar 

sin utgångspunkt i antikens grekiska filosofi. Trots att vi vänder oss mot det förflutna kommer 

vi hela tiden att behålla blicken på vår samtid och fundera över vad vi kan lära av det 

förflutna. Inga förkunskaper behövs, endast ett öppet och nyfiket sinne. 

Deltagarantalet är begränsat till 12 personer. 
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Program hösten 2021 

Bästa medlem i Senioruniversitetet! 

Efter ett långt uppehåll planerar vi nu för en höst med intressanta föreläsningar! 

Fortfarande gäller restriktioner på grund av pandemin. Vi kommer därför tills 

vidare bara att vända oss till våra medlemmar och antalet åhörare vid varje 

föreläsning begränsas till cirka 40. Vi kommer att skicka ut en inbjudan inför 

varje föreläsning. Därefter kan Du anmäla dig till vår e-postadress. (Obs! Du 

kan inte anmäla dig i förväg!) 

Om vi får många anmälningar till en föreläsning kan vi överväga att dubblera 

föreläsningen senare i samma vecka. 

Vi erbjuder i höst också vår bokcirkel och en filosoficirkel. 

Har du inte anmält e-postadress? Gör det nu! Vi har tyvärr inte möjlighet att 

skicka ut inbjudningarna till föreläsningarna i vanliga brev. Om du inte har 

tillgång till en e-postadress kan du veckan före önskad föreläsning skicka ett 

SMS med anmälan till tel.nr 070-956 55 75 – men helst vill vi att du anmäler en 

e-postadress! 

Ännu inte medlem? 

Om du vill bli medlem i Senioruniversitetet betalar du in medlemsavgiften 150 

kr till vårt bank-giro: 5180-0092. Sänd också uppgift om namn, e-postadress 

(obs!) och tel.nr. till senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se 

I det följande finner Du vårt program för hösten 2021! 

Anna Säve-Söderbergh, ordförande Senioruniversitetet 
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