
 
MEDLEMSBREV nr 2, februari 2022  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    
Spännande tider 
Så är vi då i gång. Några Måndagsföredrag har gått av stapeln och inom kort startar 
cirkelverksamheten. Bokningsläget är förhållandevis gott. Nedan återfinner du en  
förteckning över de aktiviteter som behöver fler deltagare för att de skall kunna  
genomföras. Du är varmt välkommen att anmäla dig på vår hemsida  
Program – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se)  
 
Det var med stor spänning vi tisdagen den 18/1 öppnade upp vår nya webbplats för  
bokningar. Allt har gått långt över förväntan. Vi vet ju att inkörning av nya IT-system  
nästan undantagslöst innebär trassel. När det gäller vår premiär har inga stora  
konvulsioner noterats. Bland alla finesser i vårt nya system återfinns möjligheten  
att på ett enkelt sätt och i realtid följa alla bokningar, transaktioner och annat som  
rör sig i den nya miljön.  
 
Bli vår medlem 
Om du ännu inte är medlem 2022, så hälsar vi dig varmt välkommen att bli det. 
Du har fått en faktura som med fördel betalas nu, inte minst med tanke på att vi  
inom kort skall skicka ut nya medlemskort. 
Skulle fakturan vara borta är det mycket enkelt att gå in på  
Medlemskap – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se), där ett medlemskap blott  
är en knapptryckning bort. 
 
Ny hemsida – hur anmälan till vårens aktiviteter görs 
Vi repriserar de steg som gäller för anmälan till SiGs olika aktiviteter. 
Gå in på https://sigbg.se/ och anmäl dig till de programpunkter som du finner  
intressanta. Vi har inte administrativa resurser att ta emot anmälningar per telefon.  
I hemsidans översta menyrad återfinner du några rubriker av mer allmän karaktär.  
Här kan du läsa om SiG. Den undre menyraden presenterar vårens program, dels i  
sin helhet under rubriken Program, dels kategoriserat under rubrikerna Studiecirklar,  
Föreläsningsserier, Måndagsföredrag, Studieresor och Studiebesök.  
Klicka bara på de aktiviteter som du vill delta i, scrolla ner och klicka på den blå  
bokningsknappen. 
 
Här följer en kort beskrivning av de steg som gäller vid din anmälan till en aktivitet: 
 
1. Medlem som anmäler sig till en aktivitet får bekräftelse på sin anmälan med beskedet  
att så fort det minimiantal som krävs för att kunna starta aktiviteten uppnåtts, så  
kommer inbjudan och faktura till aktiviteten att skickas. 
 
2. När minimiantal uppnåtts skickas inbjudan med nödvändig sakinformation och  
faktura. 
 
3. De som hädanefter anmäler sig får inbjudan med nödvändig sakinformation och  
faktura direkt vid anmälningstillfället. 
 
4. När maxantal uppnåtts får de som anmäler intresse efter denna tidpunkt information  
om att aktiviteten är fullbokad och att de ställs på reservplats. 

https://sigbg.se/programkatalog/
https://sigbg.se/medlemskap/
https://sigbg.se/


 
Skulle du ha frågor kring dina anmälningar, betalningar avseende aktiviteterna och eller  
ditt medlemskap så mailar du medlemsfragor@sigbg.se  
Du kan också ringa: 018-24 55 52 (vx), tisdagar kl. 10−14.  
Samma telefontid gäller för övriga frågor d.v.s. de frågor som inte har med anmälningar/ 
bokningar, medlemskap och betalningar att göra – då ringer du 031-10 09 55. 
 
Måndagsföredrag 
Måndagsföredragen avhålles som vanligt i Adventkyrkan måndagar kl. 13−14. 
På hemsidan kan du se när dessa äger rum, vem som är föredragshållare och vilket ämnet  
är för dagen. 
 
OBS!!! – Vaccinationsbevis krävs tills vidare för deltagande vid Måndagsföredraget 
För att du skall kunna vara med i Adventkyrkan vid dessa två tillfällen krävs att du har ett  
vaccinationsbevis.  
Så gör du för att få ett vaccinationsbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) 
Ladda ner passet i telefonen eller skriv ut det på papper. 
Vid ankomst till Adventkyrkan visar du upp ditt vaccinationspass och ditt medlemskort.  
2020-års medlemskort duger tills du fått det nya för 2022. 
Du kan även ha med dig det vaccinationskort som du fick när du vaccinerade dig. 
 
Om konsten på Göteborgs konstmuseum 
Det stora intresset för föreläsningsserien Om konsten på Göteborgs konstmuseum har gjort  
att det är mer än dubbelt så många intresseanmälda som det finns platser. 
I samtal med företrädare på Konstmuseet har vi nu tillsammans beslutat att erbjuda de som  
inte får plats ytterligare en serie med exakt samma innehåll och upplägg. 
Den kommer att äga rum på tisdagar kl. 13-14:30 och vid följande tillfällen: 
5/4, 12/4 (påsklov), 19/4, 26/4 och 3/5 
Du som anmält dig till denna serie kommer att få information om detta inom kort. 
 
Landshövdingehus. Typiskt Göteborg! 
Med anledning av det stora intresset för Landshövdingehus. Typiskt Göteborg! 
kommer vi att omorganisera de två vandringarna så att fler kan få uppleva föreläsnings- 
serien. Du som anmält dig kommer att få information om detta inom kort. 
 
SiG-aktiviteter våren 2022, där lediga platser fortfarande finns 
Som vi nämnde i ingressen så finns det fortfarande lediga platser till ett antal aktiviteter  
våren 2022. Nedan förtecknas dessa: 
Rymden hallå! 
Hundra år i Göteborg 
Visning av utställningen Migration - föremålens färdvägar på Röhsska muséet 
Vill du upptäcka muralmålningar/gatukonst i din egen stad? 
Nordens syndigaste stad - bussresa med lunch och stadsvandring 
Bjärehalvön i den vackra månaden maj. 
 
När det gäller studiecirklarna kan du själv se hur landet ligger på hemsidan. 
 

 

 

 

mailto:medlemsfragor@sigbg.se
tel:+4631-10%2009%2055
https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2021/sa-gor-du-for-att-fa-ett-vaccinationsbevis/


Vi hoppas innerligt att du hittar något som attraherar och att du då bokar detta så fort du kan. 
Vi behöver stort medlemsdeltagande i vår för att kunna resa oss efter snart två år av pandemi.  

Nytillkomna cirkelledare våren 2022 
Som vi nämnde i december månads medlemsbrev har fem cirkelledare tillkommit vårterminen  
2022. Detta är något vi är mycket glada över. Nedan följer en kortare presentation. 
 
Lars-Gunnar Andersson är professor em. i svenska språket vid Göteborgs universitet. Han skriver 
varje vecka om språkbruk och språkförändringar i GP. Sin forskning ägnar han för närvarande åt  
den göteborgska dialektens historia och framtid. Om det ämnet skall cirkeln handla; deltagarnas 
erfarenheter av göteborgskan är välkomna. 
 
Thomas Magnusson är professor em. i historia vid Göteborgs universitet. Han har forskat om  
temat militär och proletär i olika tidssammanhang och skrivit en rad uppsatser om dramatiska  
öden och episoder i 1900-talets historia. Cirkeln handlar om den svenska hanteringen av flyktingar 
under andra världskriget, ett ämne med både dramatik och tragik. 
 
Kjerstin Gunnemark är professor em. i etnologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om  
stadsliv, minnen och kulturarv. Cirkeln handlar om boende i Göteborg i detta perspektiv och 
innefattar exkursioner till olika miljöer.  
 
Dag Hedman är professor em. i litteraturvetenskap vid Göteborgsuniversitet. Han har forskat  
om populärlitteratur (särskilt deckare) och om litteratur på Gustav III:s tid. I cirkeln kommer han  
att ta upp kända verk ur världslitteraturen och diskutera vad det är som gör en klassiker.  

Mohammed Zahran har undervisat i tanzanisk och kenyansk kultur och historia för bland annat 
Sida. Han har även undervisat i swahili på såväl Folkuniversitetet som Sida. Zahran är född i 
Zanzibar och har bott i Sverige sedan 1972. Han är utbildad i Storbritannien och på Stockholms 
och Göteborgs universitet. 
 

Forskningsprojektet Svårigheter att hitta ord vid stroke och andra neurologiska sjukdomar 

Vi har fått en förfrågan från Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska  

akademin, vilken vi efter överenskommelse med akademin nu vidarebefordrar till dig.  

  
”Vill du vara kontrollperson i ett forskningsprojekt vid Enheten för logopedi, Sahlgrenska 

akademin?  

Forskningsprojektet heter "Svårigheter att hitta ord vid stroke och progredierande neurologiska 

sjukdomar". Hemsida: Svårigheter att hitta ord vid stroke och progredierande neurologiska 

sjukdomar | Göteborgs universitet (gu.se)   

Vi söker kontrollpersoner utan neurologisk sjukdom eller skada för att utvärdera ett nytt test-

material. Vid testningen kommer du att få titta på 77 stycken korta filmsnuttar och efter varje film 

ska du säga vad personen gör på filmen. Testningen genomförs av biträdande forskare Signe 

Rödseth Smith digitalt med ett program för videomöten och tar ca 30 minuter.   

Om du är intresserad av att delta, eller om du har frågor, är du välkommen ringa Signe Rödseth 
Smith på telefon: 0764-098642.”  

 
 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fsvarigheter-att-hitta-ord-vid-stroke-och-progredierande-neurologiska-sjukdomar&data=04%7C01%7C%7C4dd232da49ec48d2341e08d9db33666c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781836078112722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L2T%2B50Iwpj1nAGw7lv7aYzTOgjtqnC%2FID5DX9BaUf6Y%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fforskning%2Fsvarigheter-att-hitta-ord-vid-stroke-och-progredierande-neurologiska-sjukdomar&data=04%7C01%7C%7C4dd232da49ec48d2341e08d9db33666c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781836078112722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L2T%2B50Iwpj1nAGw7lv7aYzTOgjtqnC%2FID5DX9BaUf6Y%3D&reserved=0


Med vänlig hälsning 
 

Börje Rådesjö   Roger Palmqvist  
  Ordförande   Vice ordförande  

 
 
 
 

 

Volontärfotograf Karin Rådesjö 
 
 

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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