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Folkuniversitetet

Information om betalning och anmälan
Vänligen betala medlemsavgiften 250 kronor för 2023 till PU:s plusgirokonto 
486 91 14-1 alternativt swish 123 379 72 55. Betalning under januari månad 
och det ska 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 Föredrag måndagar (max 20 personer)

OBS! Var vänlig uppdatera dina kontakter vid ev. ändring av tel.nr, adress, mejl-
adress som du meddelar Jan Bonnevier.

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

www.folkuniversitetet.se/karlstad och klicka fram till Pensionärsuniversitetet
där finns all information om programmet och ev. ändringar. 

Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med någon i styrelsen.

B       äästa medlemmar i Pensionärsuniversitetet i Karlstad. Gråväder 
hela november och grått, grått i vår omvärld, men det finns ändå ljus-

glimtar i vår tillvaro att ta vara på som t.ex. Pensionärsuniversitetets program för 
våren 2023. Programbladet som du nu håller i din hand erbjuder aktiviteter av vitt 
skilda slag för att försöka tillgodose olika smak- och intresseinriktningar.

Nu – sedan samhället har ”öppnat upp” är kulturutbudet i Karlstad mycket om-
fattande och det kan vara svårt att välja och få tiden att räcka till. Min förhoppning 
är att vårt program är så variationsrikt att det lockar våra medlemmar till ett aktivt 
deltagande och även väcker presumtiva medlemmars intresse och nyfikenhet. 

Välkomna!

Hur kan du klaga på att det fattas tid – det kommer ju ny tid hela tiden! 
(ur Kjell Fredrikssons samling – Författare okänd)

En fridfull julhelg och allt gott under år 2023 önskar jag er alla.
Mona Lindner



Månadsmöten

Månadsmöten äger rum kl.13.30 
i Seniorernas hus.

Tisdag den 10 januari
Vad innebär det egentligen att skriva 
tillsammans?
Vilka utmaningar ställs man inför och hur kan man 
använda varandras styrkor? Hur kan man jobba  
medvetet med språket för att förmedla en särskild 
tid och plats samt gestalta ett händelseförlopp? 
Jessica Eriksson, doktor i nordiska språk, och 
Stefan Holm, OS-guldmedaljör i höjdhopp, har 
tidigare skrivit en barnbok tillsammans och under 
de senaste åren vunnit ett flertal novelltävlingar. 
De har publiserat ett antal noveller inom feelgood, 
romance, science fiction och fantasy. Under våren 
2023 släpps deras första gemensamma roman, 
”Människor som hör ihop”. Utifrån sina erfarenheter 
reflekterar de kring skrivande och ger även ett och 
annat skrivtips. 

Tisdag den 7 februari
”Värmlänningar i rörelse” värmländsk ut- och 
invandring under fyra sekler. Peter Olausson, 
historiker, universitetslektor vid KAU, författare

Därefter kommer gruppen Stjärnorna från Karlstads 
Dansförening åter att gästa oss under ledning av 
Ia Pettersson. Ia har drivit Dansstudion, som har 
en mycket omfattande verksamhet, sedan 1995 
och har under drygt ett tiotal år arbetat mycket 
med barn och ungdomar med funktionsvarianter. 
(Karlstads dansförening)

Kallelse till årsmöte 
tisdag den 7 mars

kl 13.30 i Seniorernas hus
7 

MARS



Månadsmöten 

Tisdag den 4 april
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 flera olika tekniker såsom glasblåsning, 
varmgjutning, ugnsformning och ugnsgjutning. 
Storskaliga verk fascinerar mig. Glasets spröda 
egenskaper har varit uttrycksfulla, genom hela 
mitt arbete, för livets spröda egenskaper, dess 
existentiella sårbarheter. 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 eko-
filosofi, historia och religion.

Tisdag den 9 maj
Jessica Eriksson och Stefan Holm presenterar 
sin roman ”Människor som hör ihop”. Hur uppkom 
idén till boken och hur var det att skriva den? Vilka 
möjligheter och utmaningar ställdes författarparet 
inför? De berättar om handlingen i romanen och 
resonerar kring hur jämställdhet kan synliggöras 
och förstärkas genom feelgoodromaner.



Föredrag måndagar

Föredrag måndagar kl. 13.30
Seniorernas hus, Sundsta herrgård

Måndag den 20 februari
Vad är sociala medier, vilka är de och är de 
något man kan ha nytta och/eller glädje av? 
Vi pratar också om säkerheten på nätet.
Jan Bonnevier, ordförande i Seniornet Karlstad 
och kassör i PU

Måndag den den 23 januari
Varför folkbildning?
Krister Lergård, ordförande i Folkbildarna 
i Värmland



Exkursioner

Onsdag den 15 februari 
kl. 13.30 Karlstads Domkyrka (max 20 personer)
Musikaliska fönster och bortglömda symboler
Sandra Albertus, pedagog och Jörgen Martinson, 
domkyrkoorganist
Anmälan till Mona Lindner 
mona.lindner@telia.com alt. 0703 29 45 46

Torsdag den 2 mars  
Nya Färjestadsskolan kl. 13.00
Rektor Mikael Nilsson hälsar välkommen
Anmälan till Jan Bonnevier
jan.bonnevier054@gmail.com alt. 0725 72 17 99

Torsdag den 16 mars 
kl. 15.00 Realgymnasiet i Karlstad, 
(Drottninggatan 21 (Duvanhuset) 
(max 10 personer)
Anmälan till Mona Lindner
mona.lindner@telia.com alt. 0703 29 45 46

Realgymnasiet i Karlstad- Drottninggatan 21(Duvan-
huset) Det är två år sedan Realgymnasiet startade 
i Karlstad. Detta gymnaium erbjuder programför-
djupning inom Naturbruksprogrammets inriktningar 
bl.a. djurvård och naturturism. Det som särskiljer 
Realgymnasiet är att man har nära samarbeten med 
ledande branschföretag lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. 

Rektor Roger Enström hälsar oss välkomna och 
berättar mer om ”sitt” gymnasium

Torsdag den 20 april – Tingsrätten kl.12.30 
(max 10 personer)
Samling utanför Rådhuset, Stora Torget 
Anmälan till Roswitha Hardick
roswitha.hardick@hotmail.com



Exkursioner

Vårutf lykt  – onsdag den  24 maj  2023

Vad kan man då förväntas sig av den här 
dagen? Start kl. 08.00 från stora parkeringen 
vid Sundsta gymnasiet Norrstrand alt. Järnvägs-
stationen kl. 08.15

Resa via Sunnemo till Hagfors och Monica 
Zetterlundmuseet – guidning – vidare till 
Eks härad. 1600-talskyrkan i Ekshärad, omgiven 
av de berömda smideskorsen, anses vara en 
klenod bland de karolinska barockkyrkorna i 
landet med konstföremål från sju sekler. Kyrko-
gården kan liknas vid en enda stor utställning av 
smideskonst. Guidning av kyrka och kyrkogård.

Hembygdsgården: gästgivaregården från 1700-
talet var den första byggnaden som flyttades 

till platsen efter att Ekshärads hembygds förening bildats 1923. Bland alla sevärdheter 
på gården är ”Nils Ols rummet med ett myller av blommor och figurer som täcker både 
väggar och tak. En yngling Olof Danielsson född 1785 kom som 19-åring vandrande 
från Malung till Ekshärad, där han verkade som dekorationsmålare en kort period innan 
han slog sig ner i Fryksdalen. En docent i konsthistoria på besök menade att ”detta 
är en konstskatt, som inte bara Ekshärad och Värmland skall vara stolta över utan 
hela Sverige”!!

Under vistelsen i Ekshärad dricker vi fm kaffe.

Färden går vidare till Sahlströmsgården där vi serveras lunch kl. 14.00

Vägen hem till Karlstad går längs Frykensjöarna ”lite kors och tvärs” med stopp 
någonstans för eftermiddagskaffe
  
För mer information och intresseanmälan kontakta 
Mona Lindner 0703 29 45 46 – mona.lindner@telia.kom

Resan genomförs vid minst 30 deltagare
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Musiklyssning  –  torsdagar kl 14:00-15:30
Plats: Sundsta herrgård

Jazzmusik – omfattar 5 sammankomster (100 kr.)  
2 och 16 februari samt 2, 16 och 30 mars
Ledare: deltagarna själva enligt uppgjort schema

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

Vänligen betala 
medlemsavgiften 250 kr för 2023 

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


