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B  äästa medlemmar i Pensionärsuniversitetet i Karlstad.               
Livet börjar så sakteliga återgå till det normala även om eventu-

ella nya restriktioner lurar bakom hörnet. Men låt oss vara optimistiska och 
tro och hoppas att vårprogrammet 2022 kommer att kunna genomföras 
i sin helhet- väcka nyfi kenhet hos våra medlemmar och dessutom locka 
nya medlemmar. 

Programpunkterna är som vanligt av högst varierande slag. Andemeningen
är ju att tillfredsställa olika intresse- och smakriktningar och möjligheten 

att även upptäcka något nytt av intresse.
Så återstår för mig att önska er alla en fridfull julhelg, som åter kan fi ras 

tillsammans med hela familjen – barn och barnbarn – ja hela släkten – inte 
endast digitalt utan även fysiskt!!

God Jul och ett lyckosamt år 2022 önskar
Mona Lindner

Optimisten har lika ofta fel som pessimisten – men han har mycket roligare!

Folkuniversitetet

Information om betalning och anmälan
Vänligen betala medlemsavgiften 250 kronor för 2022 till PU:s plusgirokonto 
486 91 14-1 alternativt swish 123 379 72 55. Betalning görs under januari 
månad och det skall framgå vem/vilka betalningen avser.

Obligatorisk anmälan till månadsmöten (50 kr) görs helst via e-post 
senast fredagen före mötet till jan.bonnevier054@gmail.com eller telefon 
072-572 17 99. Du kommer att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen. 
Samma förfarande gäller anmälan till Föredrag måndagar (20 kr)

Om vi tvingas göra förändringar i vårens programutbud eller du 
inte har programbladet tillgängligt – gå då in på vår hemsida 

www.folkuniversitetet.se/karlstad och klicka fram till Pensionärsuniversitetet,
så fi nner du där all information om programmet och ev. ändringar. 
Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med någon i styrelsen.



Månadsmöten

Månadsmöten äger rum kl.13.30 
i Seniorernas hus.

Tisdag den 11 januari
Afghanistan och talibanerna, samhälle, relgion 
och politik
Hans Lödén, - professor em i statsvetenskap

Tisdag den 8 februari (Obs datum!)
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 Staff an 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.  

Därefter kommer dansgrupper från Dansstudion 
och Karlstads Dansförening under ledning av Ia 
Pettersson – mottagare av priset ”Årets Sola”. 
Ia har drivit Dansstudion sedan 1995 och de sista 
tio åren arbetat mycket med barn och ungdomar 
med funktionsvariationer.

Kallelse till årsmöte 
tisdag den 1 mars

kl 13.30 i Seniorernas hus
1
MARS



Månadsmöten 

Tisdag den 5 april
Ordspråk och ordstäv
Dra inte alla över en kam, sitta på pottkanten, se 
på andra bullar, ingen ko på isen – randiga skäl och 
rutiga orsaker är uttryck som vi dagligdags rör oss 
med utan att fundera över bakgrunden, hur de en 
gång uppstått. Jessica Eriksson – språkforskare, 
dekan för lärarutbildningen Karlstads universitet  - 
tar oss med på en djupdykning i ordstävens värld.

Tisdag den 3 maj
Ingalena Klenell – Glaskonstnär från 
Edsbjörke, Sunne
Glas är för mig ett sätt att utforska och undersöka 
gränser och skapa sätt att överskrida dem, gränser 
för tekniker såväl som för mig själv. Jag arbetar 
med fl era olika tekniker såsom glasblåsning, varm-
gjutning, ugnsformning och ugnsgjutning. Storskali-
ga verk fascinerar mig. Glasets spröda egenskaper 
har varit uttrycksfulla, genom hela mitt arbete, 
för livets spröda egenskaper, dess existentiella 
sårbarheter. Sprödhet och sårbarhet i mediet, i 
kombination med ljusets eminens som inspirations-
källa, är intimt förknippad med sökandet efter det 
som är centralt i människans tillstånd. Mina verk 
kan ses som främst skulpturala; men inspirerad 
av folkkonst och hantverk i olika medier. Barnens 
imponerande kreativitet och spontana briljans är en 
inspirationskälla. I mina landskapsprojekt använder 
jag historiska berättelser om någon som intresserar 
mig relaterade till platsen, fantasin och kombinerar 
konstnärliga uttryck med andra kulturella områden 
och strävanden, såsom ekofi losofi , historia och 
religion.



Föredrag måndagar

Föredrag måndagar kl. 13.30 – Seniorernas hus.
Entré 20 kr

Måndag 7 mars
Hunden i samhällets tjänst
Anna Ljungnér med sin arbetskamrat Max
(korthårig Holländsk herdehund- fi nns bara ett 
tiotal polishundar av den rasen i Sverige). Anna 
är polis och arbetar heltid med Max. Hundförarna 
inom polisen träff as och  tränar tillsammans med 
sina hundar ca åtta timmar i veckan om de inte är 
på uppdrag. Området som de ska täcka upp är 
hela Värmland. De kan även få uppdrag i Dalarna 
och Örebro län.

Måndag 14 februari kl. 13.30
”Sätt färg på tillvaron” från lök till 
sommarblommor Eva-Lena Heinered – träd-
gårdsmästare och kommunikatör



Exkursioner

Föredrag måndagar

Måndag 11 april
”Vilse bland apparna”
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.

Fredag den 25 februari – Nya Sundsta Älvkullegymnasiet
Samling kl. 14.00 vid södra entrén (mot Sundstatjärn)
Anmälan till Jan Bonnevier
0725-72 17 99, jan.bonnevier054@gmail.com

Torsdag den 24 mars – Tingsrätten
kl. 12.30 max 10 personer
Samling utanför Rådhuset, Stora Torget
Anmälan till Roswitha Hardick 
0706-77 03 58, roswitha.hardick@hotmail.com

Onsdag den 11 maj - Hammarö kyrka ”Om väggarna kunde tala” 
guidad visning
Samling utanför kyrkan kl. 14.00, max 15 personer
Anmälan till Mona Lindner
0703 29 45 46, mona.lindner@telia.com



Exkursioner

Onsdag den 18 maj är det dags för vårens 
kulturresa som kommer att gå Vänern runt. I 
möjligaste mån undviker vi de stora allfarvä-
garna för att riktigt njuta av landskapet nära 
Vänern. Väder och vind kommer att påverka 
resans innehåll utom ett par fasta hållpunkter.

Södra Råda kyrka (1300-talskyrkan) brann 
som bekant ner till grunden år 2001 och kom-
mer nu efter en omfattande rekonstruktion att 
off entligt ”återinvigas” under juni 2022.Agne 
Niklasson entusiastisk och oerhört kunnig guide kommer att berätta om kyrkans 
”återuppbyggnad” och rekonstruktionen av de gamla målningarna. I denna fantas-
tiska miljö avnjuter vi förmiddagskaff e.

Färden går vidare mot det märkvärdiga Kinnekulle. ”Denna orten är ljuvligare än 
någon annan” skrev Carl von Linné om berget Kinnekulle. August Strindberg och 
Selma Lagerlöf har också beskrivit att de ”bestigit” Kinnekulle. Naturen erbjuder allt 
från ekskogar, orkidémattor, vattenfall, stenbrott och storslagen utsikt över Vänern. 
Här ligger en av Sveriges äldsta gästgivargårdar – Forshems Gästgivaregård. Går-
dens historia börjar redan 1280, då Magnus Ladulås i Alsnö stadga föreskrev att det 
i varje by skulle fi nnas en man som kunde ta hand om vägfararna. Idag är det Stefan 
Johansson som tar hand om Pensionärsuniversitetets vägfarare. Efter lunch går fär-
den vidare förbi Trollhättan och Vänersborg och kors och tvärs genom Dalsland med 
stopp någonstans  för eftermiddagskaff e.

För mer information och intresseanmälan kontakta Mona Lindner
0703 29 45 46, mona.lindner@telia.com

Som vanligt i december kommer ett tidigt men säkert 
vårtecken – Pensionärs-universitetets vårprogram!

Vårens kulturresa  Vänern runt 
onsdag den 18 maj  2022
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Musiklyssning  –  torsdagar kl 14:00-15:30
Plats: Sundsta herrgård

Jazzmusik – omfattar 5 sammankomster (100 kr) 
3 och 17 februari samt 3, 17 och 31 mars.
Ledare: deltagarna själva enligt uppgjort schema

Samordnare: Hans Béäff  
054-18 50 25, 0733-72 60 37 

Vänligen betala medlemsavgiften 250 kr för 2022 till PU:s 
plusgiro 486 91 14-1 alt. Swish 123 379 72 55 under 

januari månad och ange vem/vilka inbetalningen avser.

Stort tack till Folkuniversitetet, 
Åse Gustafsson, för ekonomisk 

och administrativ hjälp!

Musiklyssning


