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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.

Tisdag 6 september kl 14.00
Gretas gamlingar driver på i Gotlands klimatomställning!
Inspirerade av Greta Thunberg startade Gittan Frejhagen och några 
vänner 2019 Gretas Gamlingar, som fått öns politiker att agera och som 
inspirerat många gotlänningar att sätta sig in i klimatfrågorna! Och syftet 
med Gretas Gamlingar var just detta. Att som ett religiöst och politiskt 
obundet nätverk starta samtal och sprida kunskap om klimatkrisen. Hur 
kunde Gretas Gamlingar få 5 % av befolkningen i Gotlands fem sydligaste 
socknar att i våras avsätta fyra kvällar för klimatsamtal?
 

Onsdag 21 september kl 14.00
Resor med förhinder
Roland Olsson berättar om några gotländska resor förr i tiden som bjudit 
på större dramatik än någon varit beredd på. Historierna har samlats 
genom ivrigt läsande av gamla tidningar. 

Föreläsningen ges i repris eftersom många inte fick plats i våras.

Torsdag 6 oktober kl 14.00
Vätgas i den gotländska färjetrafiken
Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, 
leder ett forskningsprojekt kring vätgas i färjetrafiken. 2030 hoppas 
Destination Gotland ha fossilfria färjor där nyckeln är vätgas. Det finns 
skeptiker men forskaren Björn Samuelsson ser vätgasen som ett av de 
bästa bränslena för sjöfartens omställning. Hans uppgift är att studera 
hela kedjan, från produktion av gasen till att köra färjorna. 

Välkommen till höstterminen 2022 
med Senioruniversitetet!

Vi är glada över att kunna erbjuda många intressanta föreläsningar i höst! 
Många missade vårterminens föreläsning med Roland Olsson, Resor 

med förhinder. Den kommer därför i repris i september.

Gittan Frejhagen berättar om Gretas gamlingar och deras stora engage-
mang. I miljöfrågan finns också en föreläsning med Björn Samuelsson  
om projektet med vätgas i färjetrafiken. Okänt för många är ICLD, Inter-
nationellt Centrum för demokrati som finns i Visby. Karin Norlin Bo-
gren berättar om deras viktiga verksamhet. Försvaret har blivit alltmer 
aktuellt och Mattias Ardin, tidigare chef för P18 berättar om Att rusta 
upp en ö. Hans Lepp, tidigare kulturattaché i Tallinn berättar om sin bok, 
 ”Drömmen om Estland, händelser, människor och platser att minnas”. 
Från  Estland beger vi oss till Stora Karlsö. Aron Hejdström berättar om 
den unika fågelforskningen där.

Höstterminen avslutas med ett studiebesök  
på Länsteatern.

Föreläsningarna erbjuds våra medlemmar  
och i mån av plats även icke-medlemmar.

Våra cirklar, Bokcirkeln och Filosoficirkeln  
återkommer i höst. Cirklarna är förbehållna  
våra medlemmar.

Vi välkomnar nya medlemmar!

Ord

förande  Anna Säve-Söderbergh



Onsdag 30 november kl 14.00
Världsunik fågelforskning på Stora Karlsö
Aron Hejdström, koordinator för Baltic Seabird Project, berättar hur 
havsfågelforskningen på Stora Karlsö utvecklats från ett hobbyprojekt 
till en världsunik och världsledande forskningsmiljö.  De senaste 15 åren 
har antalet sillgrisslor på Stora Karlsö mer än dubblerats. Samtidigt har 
havsfågelforskningen på ön genomgått omfattande förändringar. Under 
presentationen får vi en inblick i hur örnar, medborgarforskning och ny 
teknologi skapat ny kunskap och förståelse för havsfåglarna och 
Östersjöns ekosystem.

 
Onsdag 7 december kl 14.00
Studiebesök på Länsteatern
Vi avslutar terminen med ett besök på Länsteatern där vi får en inblick 
i arbetet bekom kulisserna och aktuella föreställningar.

Onsdag 19 oktober kl 14.00
Fattigdom bekämpas med demokrati
Visste du om att det sedan 2008 finns en SIDA-finansierad organisation 
som heter Internationellt Centrum för Lokal Demokrati i Visby?
Karin Norlin Bogren, programchef Kommunalt Partnerskap, berättar om 
på vilket sätt ICLD samarbetar med kommuner och regioner i Sverige och 
ute i världen. 

ICLD är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen 
börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar ICLD till-
sammans med människor som förändrar världen genom att stärka lokal 
demokrati.  Karin kommer bland annat att berätta om hur kvinnor från 
olika länder stärks i sin roll som lokalpolitiker, om olika konkreta exempel 
på vad ett partnerskap mellan en svensk kommun/region kan åstadkom-
ma tillsammans med en kommun i något av de afrikanska länderna. 

Onsdag 2 november kl 14.00
Att rusta upp en ö igen
Förre chefen på P 18 gotlänningen  
Mattias Ardin – numera chef för 
Mellersta Militärregionen –  
berättar om försvarets åter-
uppbyggnad på Gotland. Från 
 Visborg till Tofta skjutfält.

Onsdag 16 november kl 14.00
Drömmen om Estland 
Hans Lepp, tidigare kulturråd vid 
Svenska Institutet och 1991–1994 
kulturattaché på Sveriges ambassad i  
Tallinn berättar om sin bok,
 ”Drömmen om Estland, händelser, 
människor och platser att minnas”.  
Hans Lepp har estniskt påbrå. Han  
berättar minnen från sina år i Estland  
men också om personer han mött och  
som format landet som det ser ut idag.



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, e-postadress, telefonnummer och adress till: 
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se. Om du saknar e-postadress 
ring Åke Persson 0709-56 55 75 eller Gunilla Carlson 0768-13 21 92. 

Om du vill veta mer, kontakta vår styrelse:

Anna Säve-Söderbergh, ordf. 0727-19 51 47
Åke Persson, vice ordf. 0709-56 55 75
Eva Jupiter, sekreterare 0707-29 91 49
Gunilla Carlson, kassör 0768-13 21 92
Karin Brindt 0769-34 66 26
Kathy Gow Sjöblom 0705-40 92 26
Gunnel Wallin 0702-91 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/ 

Bokcirkel

Vi läser och diskuterar en gång/månad. 
Start tisdagen 13 september kl. 14.00. 
Fortsättning: 11 oktober, 8 november, 
6 december.

Till första tillfället läser vi:  
Nora Ikstena, Modersmjölken.

Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1 
Anmälan till: Ulla Gådefors Christensen, 
070-770 18 21 eller e-post: 
ulla.mgch@gmail.com

Filosoficirkel

Under ledning av Kjell MacDowall.

6 torsdagar: 15 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 
10 november, 24 november kl 14. Avgift 350 kr

Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1

Anmälan till: senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se

Språk och tanke – en kurs i språkfilosofi 
Hur mycket påverkas vår verklighetsuppfattning av vårt språk? Hur 
skiljer vi fakta från värderingar? Finns det ett manligt och ett kvinnligt 
språk? I en värld där påverkan kanske spelar en större roll än någonsin, 
kan det vara bra att bekanta sig med språkets grundläggande mekanis-
mer. Deltagarna kommer att förses med övningsmaterial inför varje möte 
och inga förkunskaper behövs.



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!


