
 
 

EXTRA MEDLEMSBREV 15 februari, 2022 

 
Platser kvar till några av våra programpunkter 
Vi vill med dessa rader uppmärksamma dig på att det finns några programpunkter våren  
2022, vilka fortfarande har platser kvar. Vi hoppas att detta skall locka. Anmälan gör du  
enkelt på vår hemsida, Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se) 
Skulle du ha frågor kring dina anmälningar, fakturor avseende aktiviteterna och eller ditt 
medlemskap mejlar du medlemsfragor@sigbg.se  
Du kan också ringa: 018-24 55 52 (vx), tisdagar kl. 10−14 fr.o.m. den 17/1.  

Rymden hallå! 
Rymden har alltid fascinerat människan och vår tid 
är inget undantag. Men till skillnad från våra 
förfäder kan vi, utöver att på liknande sätt njuta av 
stjärnhimlen, dessutom ta del av den ena 
spännande vetenskapliga upptäckten efter den 
andra.  
Föreläsare: Marie Rådbo, astronom, professor 
emerita och författare. 

 

 

Hundra år i Göteborg 
Föreläsningsserien Hundra år i Göteborg utgår från 
bokserien med samma namn som i tio delar utkommit 
2017–2020 med anledning av stadens 400-årsjubileum. 
Föreläsningsserien leds av bokseriens huvudredaktör 
Gudrun Nyberg, som är pensionerad läkare, forskare och 
författare.  
 

 
 
 
 
 
 

     Marstrand – Nordens syndigaste stad 
Idag förknippar vi Marstrand med segling, bad och 
societetsliv. Men så har det inte alltid varit.  
På 1500-talet omnämndes ön som ”Nordens syndigaste 
stad”. Få orter kan uppvisa så radikala förändringar – 
från fruktad fängelseö till sommarviste för välbeställda. 
Ciceron: Pether Ribbefors 

https://sigbg.se/


 

Visning av utställningen 
Migration − föremålens färdvägar  
på Röhsska muséet 
Från antika vaser och koptiska textilier till 
flamskvävar och småländskt glas. Välkommen på  
en visning där vi med utgångspunkt i hundratals 
föremål från museets samlingar utforskar  
design och konsthantverk som en del av 
ständigt skiftande globala nätverk.  
SiGs värd: Ulla Sellgren 

 

 

Bjärehalvön i den vackra 
månaden maj 
Den nyinvigda konsthallen Ravinen invid 
Norrvikens Trädgårdar, Märta Måås Fjetterströms  
ateljé och Birgit Nilsson-museet utgör kärnan i 
programmet. Resvärd: Ulla Sellgren, SiG 
 
 
 

 
 
 

Vill du upptäcka 
muralmålningar/gatukonst  
i din egen stad? 
Till 400 års-jubiléet av Göteborg färdigställdes 
flertalet muralmålningar i staden som  
du kan uppleva under en guidad bussresa.  
Guide är Mia Samuelsson, konstnärlig ledare 
för Göteborgs 400-årsjubileum.  
Resvärd: Gunilla Mattsson 

 
 
 
Medlemskort 
Vi har i början av februari skickat ut medlemskort för 2022 i plast till dem som då hade betalat  
sin medlemsavgift. Ytterligare ett utskick kommer att göras i mars, då förhoppningsvis alla våra 
medlemmar från 2021 har betalat och fler nya medlemmar har strömmat till.  
I avvaktan på detta kan du ta ut ett medlemskort på papper via det kvitto på medlemsavgiften 
som avslutas med följande text enlig nedan.  

 



 

Senioruniversitetet i Göteborg 

 *  Postadress : Box 2542, 40317 Göteborg 

 *  Org.nr : 857205-5468 

 *  Webbplats : https://sigbg.se/ 

 *  E-post : medlemsfragor@sigbg.se 

 *  Telefon : 031-10 09 55 
 

    
 

 
Trycker du på rektangeln, den andra symbolen från vänster, så får du fram ett ”medlemskort” 
enligt nedan som du kan använda vid behov tills att du får ditt plastkort brevledes. 

 

Namn 
Medlem 2022 

 

 
U812545 

 

 
 
 

Med vänlig hälsning 
 

Börje Rådesjö   Roger Palmqvist 
Ordförande   Vice ordförande 

 
 

Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: 
Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och 

telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid 
informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas 

skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter.  
För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen 

kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att 
föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra  

detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress  
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg. 

 
Kontakt 

E-mail: sig@folkuniversitetet.se 
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg 
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