
 
MEDLEMSBREV nr 8, november 2022  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                  

Hösten är här. Vackra brittsommardagar blandas med dagar med regn och rusk, dvs precis som 

det ska vara den här tiden på året i Göteborg med omnejd. 

Oron i världen blir inte mindre. Den påverkar nog oss alla. Ingen kan vara oberörd. 
Vi hoppas du hittat lockande och meningsfulla aktiviteter i vårt utbud under hösten. Det är en 
glädje för oss om du lagt nya kunskaper till gamla, att du kanske fått aha-upplevelser och är 
motiverad att fortsätta på den vägen. 

Du får gärna intressera vänner och bekanta att komma med. 

Nu är vi inne i slutfasen av höstens programverksamhet. Endast en föreläsning i serien Idéhistoria 
2 återstår. 

Förberedelserna för vårens program pågår för fullt. Vi fortsätter förstås med våra uppskattade 
cirklar i språk, litteratur, musik, meditation, skrivarcirkel och historia, samt föreläsningar, 
studiebesök och resor. 

Att söka förstå och förhålla sig till sin samtid, sin historia och den nya världsordning som råder är 
angeläget. Vi gör därför ansträngningar att spegla händelser i vår omvärld och belysa aktuella 
teman i vårt utbud. Vi är många som vill bredda och fördjupa vår kunskap och som vill få 
perspektiv på det som sker. Som medlemmar har vi det gemensamt att vi törstar efter kunskap 
och bildning.  
 

Viktiga datum inför vårterminen 
Vår planering inför vårterminen innebär att vårens program kommer att presenteras på hemsidan 
omkring den 15 december och möjlighet att anmäla sig till olika aktiviteter påbörjas måndagen 
den 9 januari 2023. 

Den första programaktiviteten startar måndagen den 23 januari. 

Håll gärna utkik på vår hemsida eftersom det händer att vi lägger in nya program under terminens 
gång. 
 

Utvärdering av våra aktiviteter 
Vi planerar nu att på sikt genomföra utvärderingar av våra aktiviteter. Förhoppningsvis kommer vi 
att kunna genomföra några sådana före jul. 
 

Vi välkomnar 
Till stor glädje har vi nu knutit några fler personer till vår verksamhet.  
De presenterar sig själva här nedan. 
 
Verksamhetsledare 
Från och med årsskiftet träder Margareta Lundberg Rodin in som verksamhetsledare. Hennes 
uppgift blir att ansvara för och samordna administrationen samt vara en länk mellan presidiet, 
styrelsen och verksamheten. 

Margareta Lundberg Rodin 
”Född 1951 i Åtvidaberg i familj med foto- och bokhandel. Flytt med mor och två syskon till  
Västerås 1965. Efter gymnasium flytt till Göteborg 1970 för studier. Fil. kand. vid Göteborgs 
universitet och bibliotekarieexamen vid högskolan i Borås 1974. Samma år föddes min enda 



dotter. Arbetade som Kulturchef i Kungsbacka kommun under 22 år. Fil. lic. vid Göteborgs 
universitet i offentlig förvaltning i ämnet organisation och ledarskap 2010. 
Från 2007 prefekt vid Högskolan i Borås vid institutionen biblioteks-och informationsvetenskap 
under sex år. Därefter föreståndare vid Centrum för Välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås 
och chef vid Forskning och Utveckling (FOU) Sjuhärad Välfärd.  
Olika styrelseuppdrag som i Svensk Biblioteksförening och Göteborgs Litteraturhus. Aktiv i bland 
annat en rad andra kulturföreningar. Har haft litteraturcirklar vid Senioruniversitetet i Borås och 
Varberg. Är mycket aktiv i kulturlivet och trivs ute i naturen samt går ofta på yoga. Änka sedan två 
år och har ett barnbarn.” 
 
Volontärer 

Ulla Sellgren 
"Kunskapstörstande pensionerad gynekolog, kulturell allätare och trivs i sällskap med likasinnade" 

Annika Orvarson 
”Detta blir en ny vinkling på uppgifter jag haft under mitt arbetsliv och på fritiden. Jag ser fram att 
hjälpa till i administrationen och bidra till att skapa aktiviteter/möten för och mellan medlemmar.  
Jag har beteendevetarbakgrund och mitt arbetsliv har i huvudsak bestått av anställningar på 
Ericsson, inom HR samt på Chalmers med att förbereda studenter för arbetslivet. 
På fritiden har jag varit volontär i några mellanstadieklasser, tränar lite lagom, läser italienska på 
SiG, är medlem i Chalmers seniorförenings styrelse och sjunger i kör.” 

Helen Vollert 
”Göteborgska som efter skolgång och akademiska studier inom humaniora, varit bosatt många 
lärorika och givande år i Sydamerika. Därefter blev det en rad utåtriktade arbeten inom många 
olika områden fram till pensionen. Och nu har jag blivit volontär på Senioruniversitetet, hur kul 
och berikande som helst! Intressen: Människor, djur, natur, kultur och mycket annat.” 
 
Vi önskar en fortsatt fin höst. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Elisabet Litsmark Nordenstam   Roger Palmqvist 
                Ordförande   Vice ordförande 

 

 
Volontärfotograf: Wanda Klintberg 



 

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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