
 
MEDLEMSBREV nr 6, juni 2022  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    

Efter flera år som uppskattad ordförande i styrelsen för 

Senioruniversitet beslutade Börje Rådesjö sig för att avgå. 
På årsmötet den 24 maj blev jag vald att efterträda Börje. 
 
Jag är hedrad av detta fina uppdrag och ser fram mot att 
vara med och vidareutveckla vår viktiga verksamhet. 
 
Några ord om mig själv: 
Livslångt lärande är något jag hyllar starkt. 
Att behålla nyfikenhet och viljan att lära hoppas jag 
kunna behålla hela livet. Jag har i många år arbetet med 
styrelseuppdrag i olika verksamheter, och de senaste 
åren har jag också varit student på Göteborgs universitet. 
Vårterminen 2022 har jag deltagit i en kurs om Japan 

idag. Exempel på områden dessförinnan har varit Kinas ekonomi och politik, Kulturmöten 
i Mellanöstern, Rysslands historia, Politisk idéhistoria, Miljöhistoria. En ynnest att kunna 
göra detta bara för mitt eget höga nöje. 
 
Inför höstterminen 
Vi arbetar intensivt med att färdigställa programmet för höstens aktiviteter, som kommer 
att erbjuda en hel del nyheter, bland annat vad gäller studiecirklar och föreläsningsserier.  
På hemsidans ”På gång” får du successivt information om vad vi kommer att erbjuda.  
Omkring den 20 juli presenteras det fullständiga programmet för hösten på vår hemsida 
och den 15 augusti blir det möjligt att göra webbanmälan till olika aktiviteter.  
 
Nu stänger vi för sommaren!  
Expeditionen är stängd efter den 7 juni och telefonerna till SiG och Mina Aktiviteter är 
öppna tisdagar t.o.m. 19 juni. Inför hösten kan du nå oss på följande sätt: 
Telefontid till både SiG och Mina Aktiviteter: Tisdagar fr.o.m. den 16 augusti 
Expeditionen är öppen: Tisdagar fr.o.m. den 6 september. 
Du kan alltid höra av dig genom e-post till medlemsfragor@sigbg.se när det gäller 
anmälningar, betalningar, och medlemskap och till sig@folkuniversitetet.se för övriga 
frågor. 
 
 
Jag önskar er alla en fin sommar och ser fram mot att ses till hösten. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Elisabet Litsmark Nordenstam 
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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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