
 
MEDLEMSBREV nummer 1/2022  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    
Gott Nytt 2022!  
Vi hoppas att 2022 blir ett fint år för dig och de dina. 
Det är vidare vår förhoppning att den omstart vi gjorde i höstas skall få en väl  
fungerande fortsättning vårterminen 2022. I december månads medlemsbrev  
kunde du läsa om det program som nu står till ditt förfogande.  
Det är till omfattning och bredd utformat i tron att den pandemivåg vi nu är inne  
i skall klinga av efter att ha nått sin kulmen i mitten av januari. Detta är också det  
huvudsakliga skälet till att vi startar merparten av programverksamheten i mitten  
av februari, två måndagsföredrag undantagna. I övrigt följer vi som vanligt  
statsmakternas råd, restriktioner och direktiv. 
 
IT-stödet Mina aktiviteter 
Den 1 januari 2022 övergår vi till ett nytt administrativt IT-stöd, Mina Aktiviteter.  
Detta verktyg är framtaget med fokus på ideella föreningar.  
Det används av en handfull senioruniversitet och kommer på en lång rad punkter  
att underlätta samspelet mellan administration och dig som medlem. 
Det är självfallet en stor utmaning för oss att göra denna övergång så smidig som  
möjligt. Vi hoppas på ditt tålamod och är övertygade om att Mina Aktiviteter är en  
klok investering för framtiden. Mycket av det som idag är administrativt krångligt  
kommer att förenklas väsentligt.  
 
Ny hemsida – hur anmälan till vårens aktiviteter görs 
I denna nysatsning ingår också etablerandet av en ny hemsida,  https://sigbg.se/ 
På den presenteras utbudet och där kan du enkelt boka in dig på de aktiviteter  
som du vill delta i. I översta menyraden 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/


 

______________________________________________________ 
Den 18/1 kl. 09 öppnar webbplatsen för anmälningar. 
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.  
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. 
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. 
_______________________________________________________ 
 
Medlemskap och medlemskort 2022 
Inom kort får du faktura avseende medlemskap 2022. Avgiften ligger kvar på samma nivå,  
250 kr. Det är vår innerliga förhoppning att du vill fortsätta som medlem och ta del av det  
utbud som nu står till buds. 
Inbetalning sker till SiGs nya bankgironummer 937-2772.  
Medlemskort för 2022 kommer att skickas till dig i början av februari. 
Fram till dess gäller ditt nuvarande medlemskort. 
 
Måndagsföredrag 
Måndagsföredragen äger som vanligt rum i Göteborgs Adventkyrka måndagar Kl. 13−14. 
Vi lyfter här fram de två första Måndagsföredragen och återkommer med information om  
resterande i medlemsbrev som tillsänds dig i början februari 
 
17/1 Ständigt denna skola – Linnea Lindquist 
31/1 Sveriges kvantdatorbygge växlar upp – Per Delsing 
 
OBS!!! – Vaccinationsbevis krävs för deltagande vid Måndagsföredrag den 17/1 och 31/1 
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 pass och ditt medlemskort.  
Du kan även ha med dig det vaccinationskort som du fick när du vaccinerade dig. 

Föreläsningsserien i astronomi framflyttad  
På grund av den pandemivåg vi nu är inne i har vi sett oss nödsakade att flytta fram 
föreläsningsserien med astronom Marie Rådbo en månad. Nedan ser du schemat för  
denna serie. Den kommer att äga i Göteborgs Adventkyrka. 
Tisdag 22/2 kl. 14−16 – Rymdskeppet jorden, vårt hem i universum  
Tisdag 1/3 kl. 14−16 – Solsystemets invånare  
Tisdag 15/3 kl. 14−16 – Stjärnorna, de kosmiska fabrikerna  

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


Tisdag 22/3 kl. 14−16 – Främmande planeter, s k exoplaneter, samt förutsättningar för liv  
Tisdag 29/3 kl. 14−16 – Vintergatan och andra galaxer  
Tisdag 5/4 kl. 14−16 – Kosmologi, från big bang till den 5 april 2022 

 
Med vänlig hälsning & God Fortsättning på det purunga året 

 
Börje Rådesjö   Roger Palmqvist  
  Ordförande   Vice ordförande  

 
 
 

 
       Nolhagaparken i vinterskrud 



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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