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B       äästa medlemmar i Pensionärsuniversitetet i Karlstad.
  Det sägs att skomakaren tog ledigt mellan hägg och syrén 

och hans lärlingar gav sig ut på gesällvandring. Men därav blev intet efter 
som hägg och syrén även i år blommade samtidigt. Så det blir nog att 
tänka om inför framtiden!

Dessa rader sätts på pränt i begynnande försommartid. Klaratjärn 
utanför mitt fönster har förvandlats till barnkammare. Förutom alla pigga 
sothöns omgivna av sina ungar har nu svanparet begåvats med fem 
gråspräckliga dunbollar.

Ja, denna årstid är förunderlig – alltid lika efterlängtad , alltid lika 
välkommen. Lika efterlängtat och lika välkommet hoppas jag att 
Pensionärsuniversitetets höstprogram ska vara. En programverksamhet 
som vi  nu efter pandemin hoppas kunna genomföra i sin helhet.

Hoppas att vi alla får njuta av en skön och vilsam sommar innan vi den 
6 september träffas till höstens första föredrag.

Mona Lindner

Det är inte det vi läser utan det vi kommer ihåg som gör oss lärda.

Folkuniversitetet

Information om anmälan
Obligatorisk anmälan till månadsmöten (50 kr för medlemmar, 100 kr för 
icke medlemmar) görs helst via e-post senast fredagen före mötet till 
jan.bonnevier054@gmail.com eller telefon 0725 72 17 99. 
Du kommer att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Samma förfarande gäller Föredrag måndagar (20 kr)

Om du av någon anledning inte har programbladet tillgängligt 
gå då in på vår hemsida www.folkuniversitetet.se/karlstad 

och klicka fram till Pensionärsuniversitetet, där finns all information 
om höstens verksamhet och eventuella ändringar.



Månadsmöten

Månadsmöten äger rum kl.13.30
Seniorernas hus, Sundsta herrgård 

Tisdag den 6 september
Hövdingar i Värmland 1779-1901
Staffan Svanqvist – journalist
Värmlands längste landshövding, den praktiske och 
konstruktive Johan af Wingård (fotot) såg bland 
annat till att det byggdes vägar runt om i länet. 
Han satt i tjugofem år och var en av länets många 
färgstarka hövdingar. Om de första fjorton av dessa 
berättar Staffan Svanqvist – allt från den hårdförde 
och mycket impopuläre förste  hövdingen, 
värmlänningen Johan Gustaf Uggla som tillträdde 
1779, till 1800-talets siste, den morske militären 
Adolf Malmborg som låg i ständig fejd med 
pressen, inte minst med Karlstads-Tidningens 
sylvasse krönikör Gustaf Fröding och dess 
chefredaktör, den legendariske Mauritz Hellberg.  

Tisdag den 4 oktober
Dödshjälp – en rättighet?
Rolf Ahlzén, läkare och etiker                    



Månadsmöten 

Tisdag den 1 november
Svensk film under 1900-talet
Carlgöran Holm, filmintresserad, lärare 
och folkbildare  

 

Tisdag den 6 december 14.00 
adventskaffe i Domkyrkans församlingshus
kl. 15.00 konsert i Domkyrkan
en tradition sedan 2014
 



Föredrag måndagar kl. 13.30
Seniorernas hus, Sundsta herrgård

Föredrag måndagar

Måndag den 17 oktober
Hunden i samhällets tjänst
Ledarhunden  är ett ovärderligt hjälpmedel för 
personer utan ledsyn och förenklar möjligheten 
till ett aktivt, rörligt och självständigt liv.
Ann Levin med sin ledarhund River                       

Måndag den 14 november
Vad ska gamla gubbar och gamla gummor 
göra för att leva miljövänligt?
Fredrik Holm, författare och miljöskribent 
                      

Måndag den 19 september
Appar du behöver
Jan Bonnevier – ordförande i Seniornet Karlstad 
och kassör i PU
Är du vilsen i djungeln av appar? Känner du 
att appar inte är något för dig. Vi äldre har en 
benägenhet att tänka att appar och telefoner 
inte är för mig. Du kommer att få exempel på 
hur du kan på ett enkelt sätt använda appar som 
faktiskt underlättar vardagen – och som inte är 
raketforskning! Det kan exempelvis gälla mobilt 
bankID, resor, 1177, banktjänster, swish eller 
sociala medier.



Exkursioner

Tisdag den 27 september – Arkivcentrum 
kl.14.00-15.30, max 15 personer 
Rundvandring under ledning av Annika Eriksson, arkivarie
Anmälan till Gunilla Anlén 0702 42 41 42, anlen@telia.com

Torsdag den 6 oktober – Tingsrätten
kl. 12.30 max 10 personer
Samling utanför Rådhuset, Stora Torget
Anmälan till Roswitha Hardick
0705 77 03 58, roswitha.hardick@hotmail.com

Onsdag den 2 november – Realgymnasiet i Karlstad – 
Drottninggatan 21 (Duvanhuset) kl. 13.00 max 20 personer
Det första Realgymnasiet grundades 2003 och finns idag på 
15 olika orter. Det är ett år sedan Realgymnasiet startade i 
Karlstad då med en klass  och kommer redan till höstterminen 
2022 att växa både lokal- och elevmässigt. 
Realgymnasiet erbjuder programfördjupning inom Naturbruks-
programmets inriktningar bl.a. djurvård och naturturism.
Alla utbildningar ger högskolekompetens med möjlighet till 
särskild behörighet inom Samhälls- eller Naturvetenskap

Rektor Roger Engström hälsar oss välkomna till Karlstads 
yngsta och minsta gymnasium



Samtalscirkel

Samtalscirkel
Naturen vi ärvde – max 12 deltagare

6 gånger 9/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 
kl. 15.00 - 17.30

Kurslitteratur: ”Naturen vi ärvde”  En allomfattande bok 
om miljö- och mångfaldsfrågor från 1960-talet till idag.
Författare: Globetrottern, ornitologen, filmaren och 
TV-producenten Henrik Ekman.

En samtalscirkel med Carlgöran Holm, lärare och styrelse-
medlem i Pensionärsuniversitetet, som samtalsledare.

Kursavgift: 200 kr exkl kurslitteratur

Anmälan till Folkuniversitetet 054-19 58 48 eller 
Carlgöran Holm 070-32 38 661, e-post cajoholm@gmail.com

Nyhet!

Stort tack till Folkuniversitetet, 
Åse Gustafsson, för ekonomisk 

och administrativ hjälp!
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Musiklyssning  –  torsdagar kl 14:00-15:30

Jazzmusik – omfattar 5 sammankomster (100 kr)
22 september, 6 och 20 oktober, 3 och 17 november
Ledare: deltagarna själva enligt uppgjort schema

Samordnare: Hans Béäff
0733 72 60 37 hansbeaff@gmail.com

Musiklyssning

Titanic – The Musical

Musikalen är baserad på händelsen då RMS Titanic 
sjönk på sin jungfrufärd den 15 april 1912. Titanic 
är en ensemblemusikal, där vi får följa olika livsöden 
från första till tredje klass. Det är skeppsbyggaren, 
kaptenen, ägaren och flera resenärer med stora 
drömmar om en strålande framtid i Amerika. De 
är också övertygade om att de gått ombord på 
världens modernaste skepp, helt osänkbar. 
Musikalen hade premiär 23 april 1997 på Broadway, 
där den gavs över 800 gånger.

Den 29 september har Titanic The Musical premiär på Wermland Opera!
Vid två tillfällen ger Wermland Opera pensionärsrabatt. Då har jag bokat enligt följande:

Torsdag den 6 oktober kl 19.00 på 1:a balkong rad 2 fonden (10 platser). Pris: 375 kr.
Söndag den 23 oktober kl 15.00 på 1:a balkong rad 2 fonden (10 platser). Pris: 425 kr.

För information och bokning kontakta 
Mona Lindner 0703 29 45 46, e-post mona.lindner @telia.com

I programbladet står att läsa: Med 22 personer i ensemblen, som kreear mer än 60 roller och 
en stor orkester, blir Titanic en hisnande, överväldigande och drabbande musikalupplevelse!


