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Föreläsningar
Vi har nöjet att presentera tio föreläsningar i skilda
ämnen framförda av kompetenta föreläsare.
Vår förhoppning är att ni skall hitta många rubriker
och föreläsare som låter lockande och spännande.
Föreläsningarna äger rum i Hörsalen E 22,
Almedalsbiblioteket kl. 14.00.
Inträdesavgiften vid en föreläsning är 20 kr för medlemmar.
Föreläsningarna är öppna även för icke-medlemmar, som betalar
40 kr. Medlemmar har förtur fram till kl. 13.45.

LITTERATUR
Torsdag 9 januari kl. 14.00

Anna Kajsa Hallgards liv och författarskap
Sven-Erik Snoder, ordförande i Anna Kajsa Hallgard Sällskapet,
berättar om författaren, som ville ge en sann bild av livet på den gotländska landsbygden.
Anna Kajsa Hallgard var den pseudonym som Margit Olofsson använde
sig av som författare. Hon föddes 1915 på gården Hallbåter i Levide och där
deltog hon i jordbrukets sysslor såväl inne som ute. Till en början skrev
hon sina berättelser i hemlighet eftersom det var väldigt ovanligt att en
kvinna på landsbygden ägnade sig åt att skriva romaner.

GEOGRAFI
Tisdag 28 januari kl. 14.00

Färöarna förr och nu
Anders Persson berättar och visar bilder från två resor – den första för
50 år sedan och den senaste en gruppresa från Gotland sommaren 2019.
Ögruppen Färöarnas totala yta är lite mindre än hälften av
Gotlands. De 18 öarna utgör tillsammans 1 395 kvadratkilometer.
Gotlands och dess öars yta är 3 183 kvadratkilometer.
Färöarna sträcker ut sig över en längd på 118 kilometer, alltså lite
kortare än Gotlands 176 kilometer.
Ingen på Färöarna bor längre än 5 kilometer från kusten.
SJÖFART
Tisdag 4 februari kl. 14.00

De gotländska fyrarna
Jan Ströberg, ordförande för Fyrtillsyn Gotland, och Magnus Rietz,
fotograf med särskilt intresse för fyrar, berättar och visar bilder.
Modern teknik har gjort att många av våra fyrar i stort sett mist
sin betydelse för sjöfarten. Det finns entusiaster som tycker att fyrarna
skall bevaras och hållas i stånd med tanke på att de är en viktig del av
det maritima kulturarvet.
Fotografen Magnus Rietz gav i fjol ut boken ”Fyrar runt Östersjön”,
ett praktverk som han arbetat fyra år med.
NATUR
Tisdag 18 februari kl. 14.00

Dags att skåda fjärilar
Bo Söderström, biolog, forskare och populärvetenskaplig författare,
aktuell med sin nya bok ”Nordens fjärilar – fälthandbok”, som kom ut
i maj 2019.
Sedan 1950-talet har antalet fjärilar i landet stadigt minskat. Det finns
trots detta fortfarande 2 800 olika arter, men utbredningen har minskat
för många arter.
Om Gotland har sagts att ön är unik i två hänseenden då det gäller
fjärilar: Här finns några arter som inte finns på något annat håll i Sverige.
Här saknas en del arter, som är vanliga på Öland och fastlandet.

LEVANDE FORNMINNEN
Tisdag 3 mars kl. 14.00

Lojsta hed – russens rike
Anna Ericsson, journalist och konstnär med hästar som tema, har följt
russflocken nära under flera år och är ansvarig för Lojsta heds hemsida.
Gotlandsrussen är levande fornminnen. Ända sedan järnåldern har de
frilevande ”skogsbaggarna” strövat omkring. Den flock som finns på Lojsta
hed består av cirka 50 ston. När fölningen är klar stiger antalet till 80.
Bara en hingst finns i flocken under den tid som är lämplig för
betäckning. Hingsten byts ut med jämna mellanrum för att undvika
risken för inavel.
ÅRSMÖTE OCH NATUR
Tisdag 17 mars kl. 13.30 – OBS tiden! (Årsmöte kl.13.30. Föreläsning kl. 14.00)

Fågelns blick

Torsten Green-Petersen, läkare med ett livslångt intresse för fåglar,
visar sina personliga bilder av fågelmöten från Ungern i öst via Gotland
till ett vintrigt Kanada i väst.
Föreläsningens rubrik är också titeln på en annorlunda fågelbok där
motiven på helsidesfotografierna tillsammans med personliga essäer
berättar fågelhistorier på ett unikt vis.
Boken har ett direkt och poetiskt stilgrepp som ligger långt från den
klassiska fågelbokens egenskaper. Torsten Green-Petersens förhoppning
är att hans personliga beskrivningar ska kunna väcka en särskild
upplevelse hos läsaren.
ARKEOLOGI
Tisdag 31 mars 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 fornlämningarna hanterades vid utdikningarna och byggandet av järnvägen.
Gotland är oerhört rikt på fornminnen från i stort sett alla historiska epoker. Mycket ligger dolt i jorden och kommer fram till exempel vid
jordbearbetning i åkrar eller andra markarbeten. Åtskilliga vikingatida
silverskatter har plöjts upp genom åren.
Myrutdikningarna på ön gjordes huvudsakligen under 1800-talets
senare del. Den första järnvägen mellan Visby och Hemse invigdes 1878.

KLIMATET
Tisdag 21 april kl. 14.00

Skärp er vuxna – ni sabbar min framtid!
Wolfgang Brunner, f.d. lärare vid Campus Gotland, ställer frågan:
Vad behövs för att Gretas gamlingar i Burgsvik skall få efterföljare
i resten av landet? Det är en provokation och allvarlig maning i
klimatfrågan, den mest brännande globala frågan som ständigt
pockar på uppmärksamhet.
GOTLÄNDSK KONSTNÄR
Tisdag 28 april kl. 14.00

Naemi Eriksson, distriktssköterska och konstnär
Clary Winberg, journalist, berättar om Naemi Eriksson, som var verksam
som distriktssköterska i Lärbro men som så småningom ägnade sig åt
konsten på heltid.
Naemi Eriksson (1920–2002) fann sina motiv i bibeln och den egna
trädgården i Lärbro. Hennes blomstermålningar i glödande färger pryder
många gotländska hem.
KVINNLIG PIONJÄR
Tisdag 12 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
ofattbart mycket annat under sitt liv.

Vårutflykt
Visst blir det också en vårutflykt.
Information kommer under våren.
Preliminärt datum är tisdagen 26 maj.

r
Öppna fö

a
medlemm

r!

Cirklar

Bokcirkel
Vi läser och diskuterar 1 gång/månad.
Start tisdagen 21 januari kl. 15.00.
Fortsättning: 25 februari, 24 mars, 5 maj.
Till första tillfället läser vi Ida Jessen – En ny tid.
Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1
(ingång från Folkuniversitetets gård).
Anmälan till: Ulla Gådefors Christensen,
070-770 18 21 eller e-post: ulla.mgch@gmail.com
Filosoficirkel
Torsdagarna: 6 februari, 20 februari, 5 mars. 19 mars, 2 april, 16 april – 14.00
Anmälan till: senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se
Avgift: 350 kr
Det värdefulla värdet – en studie i moralfilosofi
Filosofiska samtal under ledning av Kjell MacDowall.
Öppen för alla intresserade medlemmar!
”Ofta uppmanas vi att skilja mellan fakta och värderingar eller värden.
Fakta sägs vara sådant som kan mätas och vägas och som vi erfar med
våra fem sinnen. De är objektiva, säger man vidare, medan värden anses
vara subjektiva. Men om värden är allt igenom subjektiva, är de då endast
uttryck för tycke och smak? Eller har de någon sorts relation till mätbara
fakta? Kan man på ett meningsfullt sätt argumentera för sådana värden
som vi kallar moraliska och hur gör man i så fall då? Vad skulle det innebära att hävda att de är värdefulla? Dessa frågor ska vi ställa oss i kursen
”Det värdefulla värdet”. Kursdeltagarna kommer inför varje möte att få
hemskickat material med tillhörande instuderingsfrågor och exempel på
så kallade moraliska dilemman. Normativa teorier som dygdetik, pliktetik
och konsekvensetik kommer att granskas.”

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 naturligtvis
också bli medlemmar.
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och person (Obs! höjd avgift)
Den betalas till vårt bankgiro nr 5180–0092. Glöm inte att ange namn!
Ny medlem eller ändrad adress?
Sänd uppgift om namn, e-postadress, telefonnummer och adress till
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se. Om du saknar e-postadress
ring sekreteraren Helena Månsson, tel. 0769-46 53 39
Om du vill veta mer, ta kontakt med
Anna Säve-Söderbergh, ordf.
Helena Månsson, sekreterare
Gunilla Carlson, kassör
Gunnar Geisle, ledamot
Kathy Gow Sjöblom, ledamot
Roland Olsson, ledamot
Annika Svahnström, ledamot
Eva Tedenmyr,
(adjungerad ledamot)

072-71 95 147
0769-46 53 39
076-81 32 192
24 11 35
0705-40 92 26
073-997 20 80
070-834 65 01
21 18 22

Vår e-postadress
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se
Du kan också gå in på Folkuniversitetets hemsida
http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/
Senioruniversitet/SenioruniversitetetGotland/

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!

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.

Omslagsbilden är ett collage som vill ge en vink om ämnena för vårterminens föreläsningar.

