
 
MEDLEMSBREV nr 7, augusti 2022  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    

Värmen håller i sig men kvällarna blir mörkare och sommaren går mot sitt slut. 

I det längsta vill många av oss hålla kvar den goda sommaren, men det är ändå gott att 
förbereda sig för september och fundera igenom vad som är viktigt i höst. 
Vi hoppas förstås att Senioruniversitetet kommer högt upp på listan. 

Vi välkomnar fler medlemmar och ser gärna att du intresserar vänner och bekanta. Du 
som redan är en trogen medlem vet att det är berikande, stimulerande och roligt att lära 
nytt i en social gemenskap. Vi uppskattar om du sprider information om vår verksamhet 
och kanske får vänner och bekanta att besöka vår hemsida eller bläddra igenom 
katalogen som kommer inom kort. Den skickas inte ut men finns tillgänglig i lokalen, 
Norra Allégatan 7, fr.o.m. måndag den 5 september, samt i entrén till Adventkyrkan då vi 
har aktiviteter där.  

Möjligheten att anmäla sig öppnade den 15 augusti. Det finns fortfarande tid, men det är 
klokt att anmäla sig så fort som möjligt. 

Höstens aktiviteter 

Som vanligt har vi mycket att erbjuda den bildningstörstande. Vi har en blandning av 
kända och som vi vet uppskattade aktiviteter, men vi har också ansträngt oss att erbjuda 
nyheter, så vi uppmanar var och en att scrolla igenom programmet och med ett öppet 
sinne reflektera över att kanske delta i något nytt. 

Bland nyheterna vill vi gärna lyfta fram följande: 

• För våra musikälskande medlemmar har vi nöjet att välkomna Jan Alm, kontrabasist i 
Göteborgs symfoniorkester. Han kommer under sex tillfällen att föreläsa om 
Symfoniorkestern och dess repertoar. Jan har länge varit en uppskattad introduktör 
till Konserthusets konserter. 
Inför varje träff är det möjligt att förbereda sig genom att (gärna ett flertal gånger) 
lyssna på inspelningar av det verk som ägnas åt just det tillfället. 

• Dagens världshändelser påminner oss om konflikter mellan stater. Hur skall vi förstå 
dessa. Thomas Magnusson, professor emeritus i historia, orienterar oss under sex 
tillfällen i Geopolitik − vetenskap och ideologi. Geopolitik är en vetenskaplig disciplin 
där politik, historia och sociologi analyseras med referens till geografi. 

• Den 24 oktober gästar oss Anita Campbell, docent i neurokemi och med lång 
erfarenhet av hjärnforskning. Hon håller under en dubbeltimme en föreläsning om 
Fåglars hemligheter – hur fåglarna inspirerat oss att lösa medicinska gåtor. 

• I höst inleder vi samarbetet med Universeum och du erbjuds en serie med tre 
studiebesök. Vid första besöket får vi ta del av Vislab, där vi via den senaste 
visualiseringstekniken får tränga in i delar av världens komplexitet på jakt efter frågor 
och svar om t.ex. rymden, klimatet och stadsutveckling. Vid besök två behandlas 



Hållbar utveckling − kampen om regnskogen. Vi guidas in i en 18 000 kubikmeter 
stor, grön regnskogshub. Vi ställs inför frågan hur regnskogens resurser utnyttjas på 
olika sätt. Sista besöket handlar om Rymdresan. Här fördjupas kunskapen om jorden, 
månen, Mars, solsystemet och rymdfart. Vi får göra svindlande resor till universums 
ände i Universeums digitala planetarium. 

• Vi vill också uppmärksamma en Workshop om den omöjliga konsten att översätta 
poesi. Den leds av poeten, dramatikern och essäisten Ragnar Strömberg. Här får du 
möjlighet att under åtta tillfällen pröva på att översätta dikter av John Ashbery, samt 
redovisa och diskutera dessa ”work in progress”. 

• Vi kan i höst även erbjuda ett flertal nya cirklar i historia inom vitt skilda områden. 
Däribland studiecirkeln om Göteborgspressens historia. Den leds av Tomas Odén, 
docent i journalistik och medier. 

Vi fortsätter också med förra hösten populära serie Idehistoriska teman, nu med nya 
teman. 

Arkitekturfrågor tillhör våra ständigt återkommande teman. Claes Caldenby behandlar 
tillsammans med Erik Linn under sex tillfällen Stadens platser. Offentliga rum i Göteborg. 
Claes Caldenby håller dessutom under en dubbeltimme en föreläsning om 
Landshövdingehus. Typiskt göteborgskt!  

Studiebesöken på museerna är populära och vi fortsätter samarbetet med såväl 
Göteborgs konstmuseum som Röhsska museet. 

Nytillkomna cirkelledare 

Tre nya cirkelledare har tillkommit inför hösten 2022. De är mycket välkomna. Nedan 
följer en kortare presentation.  

Ragnar Strömberg kritiker, essäist, romanförfattare och dramatiker, men framför allt är 
han lyriker. Han har också verkat som översättare och har bland annat översatt poesi 
av John Ashbery och Paul Auster till svenska.  

Tomas Odén är fil.dr och har varit verksam vid Journalistik och media vid Göteborgs 
universitet. Hans forskning har främst varit inriktad mot mediehistoria och 
kriskommunikation. 

Ina Nyfelt är lärare i historia och retorik på samhällsprogrammet vid Agnebergsgymnasiet 
i Uddevalla. Hon tilldelades 2015 Kungliga Vitterhetsakademiens pedagogiska pris för sin 
lärargärning. 
 
Vi ser fram mot att ses under hösten. 
 
Varmt välkommen med din anmälan! 
 
Elisabet Litsmark Nordenstam Roger Palmqvist 
Ordförande   Vice ordförande 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Ashbery
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Auster


 
                        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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