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B       äästa medlemmar i Pensionärsuniversitetet i Karlstad.
  Den digitala världen med kulturarrangemang på distans och 

via länkar i all ära, är för närvarande ett gott alternativ till det fysiska mötet. 
Men visst saknar vi den mänskliga samvaron. Eller??

När dessa rader sätts på pränt har Folkhälsomyndigheten börjat sprida 
en viss optimism. Låt oss ansluta till dessa optimistiska tankegångar inför 
möjligheten att till hösten åter kunna träffas till månadsmöten, måndags
föreläsningar och exkursioner. Vi kommer att anpassa verksamheten efter 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommedationer.

Om vi tvingas göra förändringar i höstens programutbud eller du av 
någon anledning inte har programbladet tillgängligt – gå då in på vår 
hemsida www.folkuniversitetet.se/karlstad och klicka fram till Pensionärs
universitetet, så finner du där all information om programmet och ev. 
ändringar i tid och rum. Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med 
någon i styrelsen.

Så återstår för mig en önskan – att vi alla får njuta av en riktigt skön som
mar och att vi till hösten äntligen får träffas under ”normala” förhållanden.

Varmt välkomna!
Mona Lindner

Ålderdomen existerar inte. De finns människor som är mindre unga än 
andra. Det är allt. (Simone de Beauvoir)

Folkuniversitetet

Information om anmälan
Obligatorisk anmälan till månadsmöten (50 kr) görs helst via epost senast 
fredagen före mötet till jan.bonnevier54@gmail.com eller telefon 072 572 17 99. 
Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Är det även 
under hösten begränsningar i antalet deltagare är det ”först till kvarn” som gäller.

Samma förfarande gäller anmälan till Föredrag Måndagar (20 kr).

Vid eventuellt lokalbyte lämnas information vid anmälan.



Månadsmöten

Månadsmöten äger rum kl.13.30
Seniorernas hus, Sundsta herrgård 

Tisdag 7 september
Hundra röster om corona – Malin Edgren –
författare
Under våren och försommaren 2020, under brin
nande coronapandemi, tog Malin Edgren initiativ 
till det kollektiva skrivprojektet ”Hundra röster om 
corona”. Projektet har beskrivits som ett av de 
mest ambitiösa och omfattande dokumentations
projekt av coronapandemins konsekvenser för 
lokalsamhället som pågår i Sverige. Hundra boende 
i Karlstads kommun deltar i berättandet som 
resulterat i publicerandet av denna minnesbok.

Vi människor behöver berätta, bearbeta och bevara 
sådant som vi upplever, säger Malin Edgren. Den 
här situationen är unik på så vis att att alla har en 
relation till pandemin. Men upplevelsen kan se 
väldigt olika ut beroende på livsomständigheterna. 
Jag vill låta så många perspektiv som möjligt ta 
plats.

Bland skribenterna återfinns flera namnkunniga 
karlstadsprofiler men också medborgare från sam
hällets alla delar. Hälften kvinnor och hälften män, 
från 7 till 88 år gamla.



Månadsmöten 

Tisdag 5 oktober
Tankar kring kulturen – Kristin Idskog,
kultur- och fritidsdirektör
I Karlstad kan Kristin Idskog för första gången titu
lera sig direktör och hon har ungefär 200 anställda 
i sin organisation. Då är det alltifrån badhuset till 
fritidsgårdar. Största utmaningen inom sitt område 
ser Kristin Idskog i ekonomin. Det är ett bekym
mersamt läge i alla kommuner och Karlstad är inget 
undantag. Vad har vi råd att ha kvar och vad har 
vi råd att fortsätta utveckla? Nu har Kristin Idskog 
återvänt till sin födelsestad. Det känns spännan
de, men jag är också ödmjuk inför uppgiften. Jag 
hoppas kunna hjälpa till att både förvalta det goda 
arbete som görs och bidra till utvecklingen.

Tisdag 2 november
USA efter Donald Trump – Hans Lödén, 
professor em i statsvetenskap
 



Månadsmöten 

Tisdag den 7 december – kl 14.00
Adventskaffe i Domkyrkans församlingshus
kl. 15.00 konsert i Karlstads Domkyrka 
en tradition som vi vårdar ömt



Föredrag måndagar kl. 13.30
Seniorernas hus, Sundsta herrgård

Föredrag måndagar

Måndag den 18 oktober 
Hunden i samhällets tjänst - Cajsa – en cairn-
terrier! – alarmerande ”diabeteshund” kommer 
tillsammans med sin matte Lena Gamziukas från 
Kungsbacka 

Måndag 20 september 
Skeppet Kronan och fiolen – 
Per-Olov Davidsson – violinist
Programmet kommer att kretsa kring en del hittills 
okända företeelser från den svenska stormaktstiden
Det tar avstamp i de fynd av musikinstrument som 
gjorts i Regalskeppet Kronan som förliste utanför 
Öland år 1676. I mån av tid kommer även andra 
ämnen med musikalisk anknytning att tas upp, 
musiken i den karolinska hären är ett sådant. Det 
blir föredrag, bilder och levande musik på olika 
instrument.



Exkursioner

Tisdag den 9 november – Tingsrätten
kl. 12.30 max 10 personer
Samling utanför Rådhuset, Stora Torget
Anmälan till Roswitha Hardick 
070677 03 58, roswitha.hardick@hotmail.com
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Musiklyssning  –  torsdagar kl 14:00-15:30

Jazzmusik – omfattar 5 sammankomster (100 kr) 
23 september, 7 och 21 oktober samt 
4 och 11 november 
Ledare: deltagarna själva enligt uppgjort schema

Samordnare: Hans Béäff 
05418 50 25, 073372 60 37 

Musiklyssning

Stort tack till Folkuniversitetet, 
Åse Gustafsson, för ekonomisk 

och administrativ hjälp!


