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Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) 

startades 1984 och har till syfte att 

förmedla kunskap och ge stimulerande 

samvaro seniorer emellan. Verksamheten 

bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet. 

     Vi erbjuder våra medlemmar studie-

cirklar i olika ämnen och svårighetsgrad, 

föredrag, studiebesök, föreläsningsserier 

samt en- och flerdagarsresor. Aktiviteterna 

presenteras på vår hemsida. De medlem-

mar som inte har tillgång till dator 

informeras brevledes.

 

Telefon 

Frågor om anmälningar, fakturor och  

medlemskap fr.o.m. den 16 augusti 

018-24 55 52 

Övriga frågor 

031-10 09 55 

Telefontid  

Tisdagar kl. 10–14 

fr.o.m. den 16 augusti 

E-post 

Frågor om anmälningar, fakturor och  

Medlemskap 

medlemsfragor@sigbg.se 

Övriga frågor 

sig@folkuniversitetet.se  

Expeditionen är öppen under terminstid 

Tisdagar kl. 10–14 

fr.o.m. den 6 september 

Hemsida 

www.sigbg.se 

Besöksadress 

Norra Allégatan 7 

Postadress 

Senioruniversitetet i Göteborg 

Box 2542  

403 17 Göteborg 
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Välkommen! 
 

Ny termin, nya föresatser, förhoppningar om en bättre och lugnare värld. 

I dessa oroliga tider är det mer angeläget än någonsin att finna tid för 

aktiviteter som ger meningsfullhet i det lilla, i det nära.  

 

Enligt Senioruniversitets stadgar är ändamålet med föreningen att anordna 

studieverksamhet i form av studiecirklar, föreläsningar, studiebesök, 

studieresor m m. 

 

Vår verksamhet vänder sig till dig som vill fylla på dina kunskaper, lära 

nytt eller få nya perspektiv och insikter. Programmet för hösten 2022 vill ge 

uttryck för det, och vi hoppas du kan hitta aktiviteter här som väcker 

nyfikenhet, lust och intresse. 

 

Att mötas runt ett bord eller i grupp är oslagbart – det är genom att lyssna, 

tala, diskutera, argumentera, utbyta synpunkter som vi kan reflektera, 

bearbeta invanda uppfattningar, kanske få aha-upplevelser och lära nytt. 

 

Håll till godo, botanisera i katalogen och hör gärna av dig om du vill veta 

mer om någon av programpunkterna. 

 

Vi välkomnar idéer till nya programpunkter och ser fram mot många 

givande möten under hösten. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Elisabet Litsmark Nordenstam 

Ordförande 
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Medlemskap 
Medlemskap är en förutsättning för att delta i Senioruniversitetets arrangemang med 

undantag av Måndagsföredragen.  

Alla som fyllt 55 år, och har någon form av pension, kan bli medlemmar i SiG. Det kostar 250 

kr/kalenderår. Förutom att kunna delta i studiecirklar, studiebesök, resor med mera går man in gratis 

på Måndagsföredragen.  

Ansök om medlemskap på vår hemsida. 

Faktura på avgiften skickas via e-post. 

Om du är medlem sedan tidigare, skickas automatiskt en faktura på medlemsavgiften.  

Vill du inte vara medlem längre så meddelar du detta via sig@folkuniversitetet.se eller 

kontaktar expeditionen tel. 031-10 09 55. 

Vi informerar kontinuerligt om nyheter och förändringar på hemsidan och i medlemsbrev.  

 

Medlemsförmåner hösten 2022 

Fri entré till Måndagsföredragen gäller för medlemmar i Senioruniversitetet. Tag med 

medlemskortet.  

Samarbetet med Lohrs Pocket MedMera fortsätter. Bokhandeln vid Landala torg, 

som också är kaffebar och galleri, ger dig 10 % rabatt på ordinarie sortiment mot 

uppvisande av giltigt medlemskort. 

 

 

Bokning & anmälan  

Programkatalogen finns på vår hemsida.  

Anmälan till alla våra aktiviteter görs på hemsidan och tas emot från den 15 augusti och 

registreras efter ankomsttid. Icke-medlemmar kommer att antas efter att medlemmar fått en 

plats oavsett när de anmält sig. 

Besked: Om du fått plats på önskad aktivitet får du en kallelse innan den startar tillsammans med 

en faktura på avgiften. Om aktiviteten är fulltecknad får du besked om detta och du sätts upp på 

reservplats. 
 

 

Anmälningsvillkor  
Vi följer Folkuniversitetets riktlinjer för anmälningsvillkor.  Dessa innebär i korthet:  

• Kallelse och faktura skickas ut när du fått plats i aktiviteten du anmält dig till. 

Anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär 

att du kan ångra din anmälan genom att meddela detta till Senioruniversitetet inom 14 dagar 

efter att du fått kallelsen.  

• Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan aktiviteten startat har du rätt 

till återbetalning av avgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas 

trots avbeställningen. Vid avbeställning senast 7 dagar före start är avgiften 10 % av kostnaden 

för aktiviteten, dock lägst 100 kr, senare än 7 dagar gäller halva avgiften. 

mailto:gsu.gbg@folkuniversitetet.se
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• Om aktiviteten startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din 

ångerrätt och du är då skyldig att betala hela avgiften. Om du avbryter ditt deltagande 

p.g.a. sjukdom styrkt av läkarintyg, flyttat från orten eller annan jämförbar anledning som du 

inte kunnat förutse, återbetalas den ännu ej utnyttjade delen av avgiften. 

• Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att få tillbaka hela avgiften om du betalat 

den. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för tillfällena på ett för dig väsentligt sätt. 

• Om vi tvingas ställa in en aktivitet före start får du tillbaka hela avgiften om du betalat den. 

För fullständiga anmälningsvillkor: Folkuniversitetet.se / Om Folkuniversitetet / 

Anmälningsvillkor.  

 
 
 
 
 
 
                                        Foto: Galleri Rådesjö 
 

 
 
 

  Mot nya horisonter! 
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Måndagsföredrag 
Föredragen hålls i Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, hållplats Järntorget. 

Ingen föranmälan.  

Fri entré för medlemmar i Senioruniversitetet. Medlemskort ska uppvisas.  

Icke-medlemmar är välkomna − pris: 100 kr/gång kontant eller Swish.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet om det skulle visa sig nödvändigt. 

 

 

SiG1 Måndag 12 september kl. 13.00–14.00 

LIV, Lärande för insikt om Välbefinnande 

Fredrik Bååthe, MD, PhD, chef och projekt-

ledare inom sjukvård och industri, med an-

knytning till ISM, Institutet för Stressmedicin 

i Göteborg och Legeforskningsinstitutet i 

Oslo och det tvärvetenskapliga nätverket 

Neuroforum, berättar om projektet LIV, 

Lärande för insikt om Välbefinnande, ett sam-

arbete mellan Neuroforum och Kattegatt-

gymnasiet i Halmstad. Projektet ska utveckla 

metoder och strategier som främjar elevers 

lärande och bidrar till psykisk och fysisk 

hälsa, ett angeläget ämne och ny aspekt i den 

ständigt pågående utbildningsdebatten. 

Värd: Ulla Berglindh 

 

SiG2 Måndag 26 september kl. 13.00–14.00 

Söderblom och Wallenbergaffären. Nytt 

ljus i ett trauma 

Omi Söderblom, hovrättsdomare och för-

fattare, barnbarnsbarn till ärkebiskopen 

Nathan Söderblom, berättar om sin starkt 

engagerande och väldokumenterade nya bok 

som delvis kastar nytt ljus över historien kring 

Raoul Wallenberg, en historia som hennes 

farfarsbror Staffan Söderblom, då ambassadör 

i Moskva, kom att bli djupt involverad i, som 

förhandlare och på uppdrag av den svenska 

regeringen. 

Hon har utifrån arkiv, privata brev, intervjuer 

och nya källor läst materialet som en jurist, 

med bedömning av sanningshalt och bevisens 

hållfasthet. 

Värd: Ulla Berglindh 

 

  

 

 

SiG3 Måndag 3 oktober kl. 13.00–14.00 

Pandemierna och människans överlevnad. 

En balansgång sedan historiens gryning. 

Sten Iwarson är professor emeritus vid 

Sahlgrenska akademin och pensionerad över-

läkare vid Infektionskliniken, Östra sjukhuset. 

Han har varit involverad i handläggningen av 

infektioner och av epidemiologiska problem 

sedan 60-talet: polio, hepatit, influensa, AIDS 

etc. Historiskt är dessa infektioner en del av 

alla de globala epidemier som vi som män-

niskor konfronterats med så länge vi funnits 

och som påverkat våra villkor mer än krig och 

naturkatastrofer. Här ges en bild av vilka pan-

demier det var, hur de uppkom och hur vi 

trots allt överlevde. En belysning av pande-

mierna genom tiderna ger en större förståelse 

för dagens aktuella händelser. 

Värd: Johan Lindberg 

 

SiG4 Måndag 7 november kl. 13.00–14.00 

Det nya åldrandet – Är 70 det nya 50? 

I sin forskning vid Centrum för åldrande och 

hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet 

studerar Hanna Falk Erhag individuella och 

kontextuella bestämmelsefaktorer för äldre 

personers självskattade hälsa, hur de varierar 

över tid, mellan åldrar och födelsekohorter 

samt hur skiftande referenspunkter påverkar 

själva skattningsprocessen. I sitt föredrag 

presenterar Hanna forskningsresultat från 

Hälsoundersökningarna i Göteborg − H70 

studierna som tyder på stora förändringar i 

äldres hälsa under de senaste 40 åren. 

Hanna Falk Erhag är leg. sjuksköterska, fil. 

doktor och docent i vårdvetenskap vid  

Göteborgs universitet, och även adjungerad  
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som sjuksköterska vid Sahlgrenska univer-

sitetssjukhuset, akutmedicin och geriatrik. 

Värd: Johan Lindberg 

  

SiG5 Måndag 14 november kl. 13.00–14.00 

Kanske tavlan på väggen där säger något 

om vem du är? 

Kristina Mellström, fd intendent och curator 

på Borås konstmuseum, tar oss med på en  

resa i ord och bild. Hon gör en revival genom  

 

 

 

 

 

 

 

 

trettio års verksamhet på Borås Konstmuseum  

där hon verkat som konstintendent och  

konstpedagog under flera decennier. 

Kulturhuset i Borås är ett kreativt centrum. 

Här huserar bibliotek, konstmuseum och 

teater under samma tak. Det stod färdigt 1975 

och är ett av landets första i sitt slag. Under 

80-talet skapades även ett barnens eget 

museum ”Minimus” som under åren tog allt 

större plats i konstmuseets verksamhet. 

Värd: Gunilla Mattsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                  Bild av David från Pixabay 
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Föreläsningsserier 
Medlemskap i Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) är en förutsättning för att delta. 

Bokning – se sid. 4 

Du får meddelande om du fått plats resp. reservplats via e-post. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet om det skulle visa sig nödvändigt. 

 

 

SiG6 

Symfoniorkestern och dess repertoar 
Vi träffas vid ett antal tillfällen för att 

fördjupa oss i lyssnandet på mästerverk av 

framstående tonsättare från skilda epoker. 

Olika aspekter på musiken som form och stil 

ingår liksom tonsättarens plats i tid och rum, 

men framför allt försöker vi formulera varför 

och hur musiken talar till oss. 

Inför varje träff är det möjligt att förbereda 

sig genom att (gärna ett flertal gånger) lyssna  

på inspelningar av det verk som vi ägnar oss 

åt vid just det tillfället. 

Föreläsningsserien hålls av Jan Alm, verk-

sam som kontrabasist i Göteborgs Symfoniker 

och universitetslektor vid Högskolan för scen 

och musik vid Göteborgs universitet. 

 
Tid:      Torsdagar kl. 14.00–16.00 (inklusive kaffepaus) 

Tillfällen:  6  

Lokal:  Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6 

Avgift:  990 kr 

 

Torsdag 8 september 

Introduktion av Symfoniorkestern; Gustav 

Mahler: Symfoni nr 5 

(Verket framförs samma vecka, samt 16 

november, live av GSO i Göteborgs 

konserthus.) 

 

Torsdag 22 september 

Ludvig van Beethoven: Symfoni nr 6 

Symfonin från 1808 som av många ses som 

en tidig övergång från klassicism mot 

romantik. 

Mer känsla än tonmåleri menade tonsättaren. 

 

Torsdag 29 september 

Richard Strauss: Till Eulenspiegel 

Symfonisk dikt. 

Tonsättaren, som kunde beskriva vad som 

helst i musik, tar sig an en komisk berättelse 

från medeltiden. 

 

 

 

Torsdag 6 oktober 

Claude Debussy: La Mer 

(Tre symfoniska skisser). 

Symfoniskt verk med beskrivande titlar. 

Havet målas upp av en fransman som mest 

bodde i stad och på land. 

 

Torsdag 13 oktober 

Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 5 

Mästerverket från 1937 vars mångbottnade 

lyskraft fortfarande skakar om och berör. 

 

Torsdag 20 oktober 

Hector Berlioz: Symphonie Fantastique 

Storslaget symfoniskt verk från 1830 av en 

ung fransman (född 1803) som, besluten att 

bli kompositör, vill imponera på en 

skådespelerska. 

(Verket framförs vecka 47 live av GSO i 

Göteborgs konserthus.) 
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SiG7 

Geopolitik − vetenskap och ideologi 
Vad är geopolitik? Man kan även använda 

begreppet politisk geografi.  Staters förhållan-

de till andra stater har ursprungligen sitt upp-

hov i var på jordens landmassor de har etable-

rats, vilka naturliga landgränser och vatten-

drag som skilt den ena statsbildningen från 

den andra. Genom människans växelspel med 

naturen under århundraden har den politiska 

geografin komplicerats. Den tekniska utveck-

lingen − industriproduktionen, de nukleära 

vapnen, kommunikationernas hisnande 

hastighet, IT−revolutionen − har gjort de 

”gamla” geopolitiska hindren mer än över-

komliga, medan nya, ofta oväntade problem 

dykt upp i kölvattnet på tillämpningen av 

tekniken. 

Geopolitiken som ämne eller vetenskap har 

många år på nacken. Den svenske statsvetaren 

Rudolf Kjellén introducerade den för mer än 

hundra år sedan, för den internationella aka-

demiska publiken. Geopolitiken var för 

honom grundstommen i en nationellt konser-

vativ ideologi, som bl.a. infogades i den tyska 

nationalsocialismens föreställningar om  

Lebensraum. Under de senaste tre decennier-

na har intresset för geopolitik väckts på nytt, 

men numera i andra politiska perspektiv än 

konservatismens. Man kan fråga sig varför? 

Föreläsningsserien, som omfattar 6 tillfällen, 

hålls av Thomas Magnusson, professor 

emeritus, historia vid Göteborgs universitet. 

 

Tid:  Tisdagar kl. 13.00−15.00 

Tillfällen:  6  

Lokal:   Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6 

Avgift:  900 kr  

 

Tisdag 13 september 

Geopolitik, vad är det? 

Gränser, då och nu. Stormakter och småstater. 

Den politiska och ekonomiska rivalitetens 

omvälvande förändringar. 

 

Tisdag 20 september 

Geopolitiken i ny skepnad. 

Den post−sovjetiska kartbilden. Nya nationer 

och nytt nationellt medvetande. Nya gränser 

och gränskonflikter. Geopolitikens renässans. 

 

Tisdag 27 september 
Geopolitiken före de stora katastrofernas tid 

Den nationella konservatismen och geopoli-

tikens ursprung. Göteborgsprofessorn Rudolf 

Kjellén, Friedrich Ratzel, Karl Haushofer. 

Unghögerns vagga vid Göteborgs Högskola. 

 

Tisdag 4 oktober 

Krig och fred − geopolitik på högsta nivå 

Wienkongressen 1814−1815. Tillbaka till den 

gamla goda tidens politiska karta. Tyska riket 

1871 − resultatet av blod och järn. 

Stormakternas ockupation av Afrika. 

 

 

Tisdag 11 oktober 

Tragedierna under 1900−talet 

Woodrow Wilsons ommöblering av Europa. 

Nya gränser i Europa, segrarnas krav och 

geopolitiska principer − en tickande bomb. 

Nationernas förbund. Förlorarnas barbariska 

gränslöshet. Folkmord och folkomflyttning. 

Ny övernationell fredsorganisation FN. Kalla 

kriget från ca.1948, buffertstater, intresse-

sfärer. Atombombens tid. 

 

Tisdag 18 oktober 

De europeiska staternas geopolitiska 

svårigheter 

Tematiska översikter av Storbritanniens, 

Nederländernas, Frankrikes, ”Tysklands”, 

Rysslands och Skandinaviens geopolitiska 

stötestenar. 
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SiG8 

Stadens platser. Offentliga rum i Göteborg 
Sedan 1980−talet kan man se ett återuppväckt 

intresse för det offentliga rummet. Stadens 

platser som social offentlighet och som 

gestaltade stadsrum har diskuterats och 

prövats i praktiken. Gustaf Adolfs 

torg−Lejontrappan−Brunnsparken är ett tidigt 

exempel i Göteborg från åren kring 1990. 

Under 2010−talet har intresset för 

stadsmässiga kopplats ihop med ett starkt 

förtätningstryck i centrala staden.  

I den här serien föreläsningar och vandringar 

tar Claes Caldenby upp samtalet om vad vi 

ska ha staden till utifrån ett antal exempel. 

Erik Linn bistår vid två av vandringar-

na. Vandringarna är delade i tre mindre 

grupper varje gång. 

 

Tid:      Se nedan  

Start: Torsdag 15 september kl. 10.00 − 12.30 

Tillfällen:  6 

Lokal:  Se nedan 

Avgift:  990 kr  
 
Torsdag 15 september kl. 10.00–12.30  

(Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6) 

Inledning: Stadens offentliga platser, en 

bakgrund. Något om stadens platsers 

arkitekturhistoria från antikens agora och 

forum via medeltidens marknader till dagens 

gågator och köpcentra, samt om teorierna 

kring det offentliga rummet idag. 

  
Torsdag 22 september kl. 10, 11 och 12  

(Claes C. − vandring i 3 grupper) 

Lindholmen: Triple Helix och 

entreprenörsstaden. På det gamla varvs-

området växte från 1990−talet fram en 

”science park” i samverkan mellan staden, 

akademin och näringslivet. Med bygget av 

Karlatornet och Karlastaden ska här bli 

”Göteborgs nya stadskärna” påstås det. 

  
Torsdag 29 september kl. 10, 11 och 12  

(Claes C. − vandring i 3 grupper) 

Centralenområdet: Den nya ekonomin och de 

höga husen. ”Konnektivitet” eller närhet till 

kommunikationer värderas högt i dagens 

globala ekonomi och stadsbyggande. Området 

mellan Centralstationen och älven är en sådan 

”nod” där det byggs mycket och högt. 

 

 

Onsdag 5 oktober (obs.) kl. 10, 11 och 12  

(Erik L. − vandring i 3 grupper) 
Frölunda torg: Förtätning också i förorten. 

Frölunda torg är ett tidigt exempel på ett 

externt köpcentrum som blivit en nod som 

idag håller på att förtätas kraftigt, framförallt 

längs gator där tidigare markparkering ersätts 

av höga bostäder och parkeringshus. 

 

Torsdag 13 oktober kl. 10, 11 och 12  

(Erik L. − vandring i 3 grupper) 

Kring Linnéplatsen: Stadsplanering eller 

trafikplanering. Linnéplatsen är till hälften ett 

traditionellt stadsrum i kvartersstadens utkant, 

till hälften en trafikplats där trafikplanering-

ens regelsystem styr. I närheten finns både 

Slottsskogen, universitetet och 

Konstepidemin. 

 
Torsdag 20 oktober kl. 10.00–12.30  

(Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6) 
Slutdiskussion: Vart är Göteborg på väg? Var 

står vi efter mer än tre decennier av intresse 

för det offentliga rummet och ett decenniums 

”stadsutveckling” genom förtätning och 

höghusbyggande? Hur förhåller sig dessa 

tendenser till det hållbara samhälle som 

diskuterats lika länge? 
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SiG9 

Idéhistoriska teman 2 
SiG kommer under hösten att ge en fortsätt-

ning på den uppskattade föreläsningsserien i 

idéhistoria, universitetsämnet som handlar om 

filosofiska, vetenskapliga, politiska och 

moraliska idéer, företrädesvis i den väster-

ländska traditionen. 

Föreläsningarna utgör inte någon översikts-

kurs i ämnet, även om en introduktion till 

disciplinen skall ges. Föreläsarna behandlar  

teman som de sysslat med i sin forskning, 

teman med stor historisk betydelse och i flera 

fall också med omedelbar relevans för vår 

egen tid. De är professorer och docenter 

verksamma vid Institutionen för litteratur, 

idéhistoria och religion här i Göteborg. 

Föreläsningsserien organiseras av professor 

emeritus Bo Lindberg och omfattar 7 

föreläsningar. 

 

Tid:  Måndagar 09.30−11.30 

Lokal:  Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6 

Tillfällen: 7 

Avgift:  1 050 kr 

 

Måndag 10 oktober 

Om idéhistoria och särskilt om begreppens 

historia 

En introduktion till idéernas historia och 

särskilt ´idéerna nedsänkta i språket´, d.v.s. 

begreppens historia. 

Föreläsare: Bo Lindberg 

 

Måndag 17 oktober 

Den högre utbildningens historia. 

Uppgifter, organisation, 

undervisningsformer 

Om universitetens och högskolornas historia – 

ett ämne för igenkännanden och aha-

upplevelser. 

Föreläsare: Henrik Björck 

 

Måndag 24 oktober 

Niccolo Macchiavelli 

Om renässansens maktrealistiske teoretiker 

som genomskådade de moraliska slöjorna 

över politiken men samtidigt hade ett politiskt 

ideal. 

Föreläsare: Erland Sellberg 

 

Måndag 31 oktober 

”Maria Montessori, montessorismen och 

montessorianerna” 

Om den berömda pedagogen – 

montessoriskolor finns alltjämt – som gav 

upphov till en utbredd rörelse med 

kulturkritiska och politiska implikationer. 

Föreläsare: Christine Quarfood  

 

Måndag 7 november 

”Begreppet världsansvar” 

Om uppkomsten och innebörden av det nya 

begreppet ´världsansvar´ (global 

responsibility). 

Föreläsare: Mats Andrén 

 

Måndag 14 november 

”1600−talet och vildmarken i Norden. 

Idéhistoriska perspektiv” 

Om hur man såg på naturen och vildmarken 

före moderniteten. 

Föreläsare: Cecilia Rosengren 

 

Måndag 21 november 

”Knut Lundmark och galaxastronomins 

historia” 

Under förra hälften av 1900−talet upptäcktes 

stjärnsystem utanför vår egen Vintergata, det 

vi idag kallar galaxer. Det förändrade 

fullständigt bilden av universum. Knut 

Lundmark (1859−1958) spelade en avgörande 

roll i upptäckten och även i dess spridning till 

den svenska allmänheten. 

Föreläsare: Johan Kärnfelt 
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Enstaka föreläsningar 
  

SiG10 

Landshövdingehus. Typiskt göteborgskt! 
I september kommer en ny 320 sidor tjock 

bok om landshövdingehusen ut. Den är ett 

samarbete mellan fotografen Krister 

Engström och arkitekturhistorikern Claes 

Caldenby. Boken är i första hand en doku-

mentation av beståndet av landshövdingehus, 

men beskriver också deras tillkomsthistoria, 

rivningarna på 1960-talet och hustypens 

återkomst idag som förebild för en god 

vardagsarkitektur. I STF:s bok om Göteborg 

1931 skrevs om landshövdingehusen att "de 

ge Göteborg en glad och frisk karaktär. Den 

behagliga stadsbilden och de vackra rymliga 

gårdarna ge ett intryck av att stora delar av de 

breda befolkningslagren leva under angenäma 

sociala förhållanden”. 

I föreläsningen presenterar Claes Caldenby 

landshövdingehusen och den nya boken. För 

de som gick Senioruniversitetets kurs om 

landshövdingehusen under våren 2022 blir det 

en sammanfattning, för andra en introduktion 

till den fördjupning som boken erbjuder. 

 

Tid:  Tisdag 20 september kl. 10.00−11.45 

Lokal:   Göteborgs Adventkyrka,  

Norra Allégatan 6 

Avgift:  250 kr 

 
 
SiG11 

Fåglarnas hemligheter − hur fåglarna inspirerat oss 
att lösa medicinska gåtor 
Den helt revolutionerande upptäckten att den 

vuxna hjärnan har förmåga att producera nya 

nervceller eller de spännande forskningsrönen 

om hur människan har kunnat lära sig tala 

kommer framför allt från fågelvärlden. 

Härifrån har vi även hämtat inspiration om 

hur vi skall kunna hjälpa människor med 

dövhet eller nedsatt hörsel. Att duvor kan lära  

sig göra komplicerade sjukdomsdiagnoser, 

som t.ex. bröstcancerdiagnoser, bara efter 

några veckors träning, är en annan dold 

förmåga man hittar i fågelvärlden. 

Detta och mer kommer docent Anita 

Campbell att berätta om till sina egna bilder. 

Material är taget ur hennes nya bok Fåglarnas 

hemligheter.  

 

 

Tid: Måndag 24 oktober kl. 13.00−15.00  

Lokal:   Göteborgs Adventkyrka,  

Norra Allégatan 6 

Avgift:  250 kr  
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Studiebesök 
 Medlemskap i Senioruniversitetet (SiG) är en förutsättning för att delta i studiebesöken. 

 Bokning – se sid. 4.  

 Du får meddelande om du fått plats resp. reservplats via e-post eller. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet om det skulle visa sig nödvändigt.  

 

SiG12 

Om konsten på Göteborgs konstmuseum 
Vill du veta mer om konsten på Göteborgs 

konstmuseum? I den här föreläsningsserien 

får du som deltar en unik chans att fördjupa 

dig i konsten tillsammans med den kunniga 

konstpedagogen Lisbet Ahnoff.  

 

Alla kurstillfällen har olika teman, vilka 

belyser hur mycket vi kan lära oss om oss 

själva och vår historia genom att fördjupa oss 

i konsten. 

 

 

Tid:  Tisdagar kl. 13.00−14.30 

Lokal:   Göteborgs konstmuseum, Götaplatsen 

Maxantal: 30 deltagare 

Avgift:  750 kr exklusive entréavgift eller museikort 

Ledare: Lisbet Ahnoff 

  

Tisdag 4 oktober 

Vad är konst? Om samtida konst i våra 

samlingar  

Göteborgs konstmuseum köper kontinuerligt 

in ny konst till samlingen, under vår första 

träff tittar vi närmre på några moderna verk. 

 

Tisdag 11 oktober 

Stilla liv, tingens poesi. (Stilleben) 

Stilleben är en mycket gammal genre inom 

konsten, som fortfarande är aktuell idag. 

 

Tisdag 18 oktober 

Vad berättar porträtten? Att avbilda en 

människa kan göras på tusentals sätt, 

beroende på vad konstnären vill förmedla om 

personen. 

 

Tisdag 25 oktober 

Laddade landskap – om landskapsmåleri i 

samlingen 

Landskap är mer än bara naturskildringar. 

Känslor, stilar och tidens ideal förmedlas ofta 

genom landskapsmåleri. 

 

Tisdag 1 november       

Albert Edelfelt (kärv realist och sinnlig 

ljusskildrare) 

Vi besöker höstens stora utställning med 

Albert Edelfelt.  

  

 
SiG13 

Följ med på en stilresa med unika föremål från olika 
länder och stilepoker på Röhsska museet 
Välkommen till en visning av de nyöppnade 

basutställningarna på våning två på Röhsska 

museet. 

Fördjupa dig i ett fantasilandskap med 

kraftfullt formspråk, upplev en unik silver-

samling och se dansande figuriner. Vi tar oss 

an silver från europeisk medeltid, möter en 

variation av märkvärdiga barockföremål, och 

får en inblick i hur stil, form och konst-

hantverk förändras under 1700−talet: från 

gotik och renässans mot rokoko och det 

antikinspirerade gustavianska. 

Upplev 1700−talets former, Falk Simons  

silversamling och Barockkammaren. 
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Tid:  Onsdagen den 5 oktober kl. 14.00− ca 15 

Lokal:  Röhsska museet, Vasagatan 39 

Maxantal: 15 deltagare 

Avgift:  200 kr exklusive entréavgift eller museikort 

 

 

SiG14 

Tre studiebesök på Universeum 
Universeum vänder sig till nyfikna barn och 

vuxna och har till uppdrag att utforska världen 

genom naturvetenskap och teknik. 

Perspektiven är tvärvetenskapliga och vill få 

oss att förstå hur världen hänger ihop och vår 

del i det stora hela. 

Tider:  Torsdagar kl. 15.00−17.30 

Plats:  Universeum 

Maxantal: 30 deltagare 

Avgift:  450 kr exklusive entréavgift

Torsdag 27 oktober 

Unikt visualiseringslabb visar världens 

komplexitet 

Hur påverkas jorden om du dricker en kopp 

kaffe? Var i Göteborg förbrukas mest energi? 

Vad händer med savannens lejon om 

medeltemperaturen ökar? 

Välkommen till Universeums unika 

visualiseringslabb! 

I visualiseringslabbet skapas möjligheter att 

göra egna expeditioner grundade i forsknings-

data, som en digital upptäcktsresande på jakt 

efter frågor och svar om till exempel, rymden, 

klimatet och stadsutveckling. I Vislab 

används den senaste visualiseringstekniken. 

Med hjälp av datorns algoritmer och funk-

tioner har massor av forskningsdata omvand-

lats till bilder och grafik som man kan inter-

agera med. Det kallas datavisualisering, och 

gör det enklare att förstå komplexa samband. 

Torsdag 10 november 

Hållbar utveckling − kampen om 

regnskogen! 

En sengångare tittar nyvaket upp. Ibisar och 

småfåglar flyger fritt över trädkronorna. 

Grodsång, fågelkvitter och apornas tjatter 

hörs över det dånande vattenfallet. Det är 

varmt och fuktigt. Välkommen till 

Universeum och in i en 18 000 kubikmeter 

stor, grön regnskogskub! 

Människor är på olika sätt beroende av 

regnskogen. I kampen om regnskogen ser vi 

den genom andras ögon och ställs inför olika 

samhällsfrågor och dilemman kopplade till 

regnskogen som miljö. 

Vem har ansvaret för regnskogen och vem 

påverkar den? 

Under guidningen möts vi av hur regnskogens 

resurser nyttjas på olika sätt. Vi tittar på 

kopplingen mellan vår livsstil och globala 

förändringar och reflekterar över vilka 

effekter våra val har på den biologiska 

mångfalden i världens regnskogar. 

Torsdag 1 december 

Rymdresan 

För 50 år sedan satte människan för första 

gången sin fot på en annan himlakropp. I 

Rymdresan tar vi fart ut i universum och ut-

forskar hur det är att resa och leva i rymden − 

och frågar oss var vi är om ytterligare 50 år? 

I Rymdresan fördjupas kunskapen om jorden, 

månen, Mars, solsystemet och rymdfart. Hur 

långt är ett dygn på Mars? Hur kan 

rymdforskning och rymdindustri bidra till en 

bättre värld? Under guidningen kommer vi att 

göra svindlande resor ända till universums 

ände med Universeums digitala planetarium. 

Om nu universum har något slut? 
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                  Bild av Nino Caré från Pixabay 
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Studiecirklar 
Medlemskap i Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) är en förutsättning för att delta. 

Bokning – se sid. 4 

Du får meddelande om du fått plats resp. reservplats via e-post. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet om det skulle visa sig nödvändigt. 

Där inget annat anges genomförs cirklarna i SiGs lokaler, Norra Allégatan 7. 

SPRÅK  

Europarådets nivåskala för självbedömning 

För att undervisningen ska bli givande för alla och resultatet gott är det viktigt att deltagarna i en 

språkgrupp har ungefär samma färdighetsnivå. Vi inför successivt nivåskalan för våra språkcirklar. 

För kurserna i moderna språk tillämpar Folkuniversitetet Europarådets nivåskala, se nedan. Denna 

skalas färdighetsnivåer utgör grund för de olika språkens kursplaner A1, A2, B1, B2, C1 och C2.  

För att få hjälp att hamna på rätt nivå, bör du göra ett eget språktest som du rättar själv. 

Webbaserade tester finns i de vanligaste språken och du kan gratis genomföra ett test online. Du 

finner dem via följande länk:  

https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/spraktest/ 

Om du nått upp till målen för en viss nivå ska du följa en kurs på nästa nivå. (Om du t.ex. har nått målen för 

A1 ska du alltså börja på nivå A2.) 

 

Europarådets nivåskala för språkcirklar 
 

Beskrivningarna nedan visar kursens målnivå, inte 

utgångsläget. Om du är nybörjare ska du läsa på 

nivå A1. Om du kan det som står under A1, bör 

du läsa en kurs på nivå A2, och så vidare.  

 

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket 

enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv 

och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera 

hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om 

samtalspartnern talar långsamt och tydligt. 

 

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord 

som rör personliga förhållanden. Jag kan 

kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett 

enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt 

arbete. 

 

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt 

standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i 

samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka 

ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva 

erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och 

förklaringar till mina åsikter. 

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa 

texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett 

samtal med en infödd löper i stort sett utan 

problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat 

om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika 

lösningars för- och nackdelar i en 

problemsituation. 

 

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även 

medveten om underförstått innehåll. Jag kan 

uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter 

ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat 

om komplexa sakförhållanden och ge utförliga 

beskrivningar. 

 

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som 

allt jag hör eller läser och referera fakta och 

argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla 

situationer spontant och helt flytande. Jag kan 

förstå och använda stilvariationer och andra 

finesser (t.ex. ironi). 

 
 

 

 

https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/spraktest/
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Engelska 

SiG15 Engelska − B1/B2 

Vi fokuserar på alla delar av språket: Prata, 

lyssna, skriva och läsa. Vi talar enbart engelska! 

Studiematerial bestäms vid första tillfället 

Ledare:  Marina Abate Harvey 

marina.abate@outlook.com 

070 357 09 32 

Fredagar:  kl. 13.15−14.45 

Start:  9 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 till B2 

Avgift: 840 kr 

  

SiG16 Engelska − Use it or lose it − B2 to C2 

A course for people who've previously used 

English extensively and want to maintain their 

speaking and listening skills.   

Studiematerial: English at Work by G. Olofsson, 

BBC Learning English, English newspapers, Pair 

work exercises 

Ledare: Gwyneth Olofsson 

gwyneth.olofsson@communico.o.se 

Onsdagar  kl. 10.00−11.30  

Start: 7 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2 till C2 

Avgift: 840 kr  

 

SiG17 Engelska − Use it or lose it − B2 to C2 

A course for people who've previously used 

English extensively and want to maintain their 

speaking and listening skills.   

Studiematerial: English at Work by G. Olofsson, 

BBC Learning English, English newspapers, Pair 

work exercises 

Ledare: Gwyneth Olofsson 

gwyneth.olofsson@communico.o.se 

Onsdagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 7 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2 till C2 

Avgift: 840 kr  

 
Franska 

SiG18 Franska − Trimma din franska inför 

resan 

Konversation i franska inför eventuell utlandsresa. 

Vi övar på vardagssituationer t.ex. att beställa på 

restaurang/café och att handla. Till vår hjälp har vi 

Google Translate och/eller lexikon. 

Ledare: Lena Stenelius  

lstenelius@hotmail.com 

Tid: Söndag 9 september kl. 12.00−14.45 

Avgift: 220 kr  

 

SiG19 Franska − Trimma din franska inför 

resan 

Konversation i Franska inför eventuell 

utlandsresa. 

Vi övar på vardagssituationer t.ex. att beställa på 

restaurang/café och att handla. Till vår hjälp har vi 

Google Translate och/eller lexikon. 

Ledare: Lena Stenelius 

lstenelius@hotmail.com 

Tid: Söndag 16 oktober kl. 12.00−14.45 

Avgift: 220 kr  

 

SiG20 Franska − A1 del 3 

Franska med kulturella och historiska inslag. 

Studiematerial: Lärarens eget material 

Ledare: Lena Stenelius 

lstenelius@hotmail.com 

Fredagar:  kl. 12.30−14.00 

Start: 9 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1 till A2 

Avgift: 840 kr 

 

SiG21 Franska − A2 del 3 

Franska med kulturella och historiska inslag. 

Studiematerial: Lärarens eget material 

Ledare: Lena Stenelius 

lstenelius@hotmail.com 

Tisdagar: kl. 15.15−16.45 

Start: 6 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A2 till B1 

Avgift: 840 kr 

 

SiG22 Franska – Vardagsfranska, termin 25 

Läsning av en roman, skriftliga övningar, 

grammatik samt samtal på franska om 

vardagshändelser om aktuella ämnen. 

Studiematerial: Mais oui 5 (Liber) 

Ledare: Christina Rosén 

christina.rosen@gmail.com 

031 529649  

070 515 44 67 

Måndagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 5 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 till B2 

Avgift: 840 kr 
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SiG23 Franska – Vardagsfranska, termin 26 

Skriftliga övningar, grammatik samt samtal på 

franska om vardagshändelser och aktuella ämnen. 

Studiematerial: Fortsatt läsning Mais Oui 5 

Ledare: Christina Rosén 

christina.rosen@gmail.com 

031 529649  

070 515 44 67 

Tisdagar: kl. 11.00−12.30 

Start: 6 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 till B2 

Avgift: 840 kr 

  

SiG24 Franska − Termin 19, långsammare takt 

− B1 

Fortsättning av vårens cirkel. Vi läser en fransk 

bok, går igenom glosor och grammatik och 

samtalar på franska om texten. Extra muntliga och 

skriftliga övningar. Läsning av tidningsartiklar. 

Samtal på franska om aktuella ämnen 

Studiematerial: Marie Laurrin: Le Disparu du 

Kattegatt (avslutning), Nicolas d´Estienne 

d´Orves: Eiffel (Michel Lafon, 2021), franska 

tidningsartiklar och lärarens eget material 

Ledare: Iah Hansén 

hanseniah@gmail.com 

Onsdagar: kl. 11.00−12.30 

Start: 7 september  

Tillfällen: 12 

Nivå: Från B1 till B2 

Avgift: 980 kr 

 

SiG25 Franska − B1/B2 

Vi fokuserar på alla delar av språket: Prata, 

lyssna, skriva och läsa. Vi talar enbart franska! 

Studiematerial: Bestäms vid första tillfället 

Ledare: Marina Abate Harvey 

marina.abate@outlook.com 

Fredagar: kl. 11.30−13.00 

Start: 9 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 till B2 

Avgift: 840 kr 

 

SiG26 Franska − Termin 19, snabbare takt − 

B2 

Fortsättning av vårens kurs. Vi läser en fransk 

bok, går igenom glosor och grammatik och 

samtalar på franska om texten. Extra muntliga och 

skriftliga övningar. Läsning av tidningsartiklar. 

Samtal på franska om aktuella ämnen. 

Studiematerial: Guillaume Musso: La jeune fille 

et la nuit (fortsättning). Marie−Hélène Lafon: 

Histoire du fils, franska tidningsartiklar och 

lärarens eget material  

Ledare: Iah Hansén 

hanseniah@gmail.com 

Torsdagar: kl. 14.45−16.15 

Start: 8 september  

Tillfällen: 12 

Nivå: Från B2 

Avgift: 980 kr 

 
Italienska 

SiG27 Italienska − Nybörjare A1 

Inga förkunskaper behövs. 

Studiematerial: Allora 1 − grundkurs i italienska. 

Ledare: Ingela Di Pace 

dipaceingela@hotmail.com 

073 528 24 96 

Måndagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 12 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1− 

Avgift: 840 kr 

 

SiG28 Italienska − A1, del 1 

Du som tidigare studerat 1 eller 2 terminer är 

välkommen till denna grundkurs. 

Studiematerial: Allora 1 − grundkurs i italienska, 

kap 7 

Ledare: Ingela Di Pace 

 dipaceingela@hotmail.com 

073 528 24 96 

Torsdagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 15 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1 

Avgift: 840 kr 

  

SiG29 Italienska − A1, del 2 

Fortsättning på vårterminens grundkurs del 1. Du 

är välkommen till denna kurs om du redan har 

grundläggande kunskaper. Kontakta cirkelledare 

för rådgivning. 

Studiematerial: Adesso Si 1 

Ledare: Ingela Di Pace 

dipaceingela@hotmail.com 

073 528 24 96 

Onsdagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 14 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1+ 

Avgift: 840 kr 
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SiG30 Italienska − A2 del 2 

Vi fortsätter med grundläggande grammatik, 

ordförråd och konstruerar fraser. Om intresse 

finns läser vi en enkel anpassad novell för nivå 

A2. 

Studiematerial: Allora 2 − Fortsättningskurs i 

italienska 

Ledare: Ingela Di Pace 

dipaceingela@hotmail.com 

073 528 24 96 

Onsdagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 14 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A2 till B1 

Avgift: 840 kr 

 

SiG31 Italienska − A3, del 1 

Kursboksförfattaren berättar om sitt Italien på lätt 

italienska. Vi lär oss mer om traditioner, mat, 

vardagsliv och historia genom att läsa och 

samtala. Vissa grammatiska moment ingår. 

Studiematerial: Manuela Ruppel−Olsson: La mia 

Italia 

Ledare: Ingela Di Pace 

dipaceiingela@hotmail.com 

073 528 24 96 

Tisdagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 13 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A2+ 

Avgift: 840 kr 

 

SiG32 Italienska − B1, del 2 

Vi fortsätter att höja den språkliga nivån. Genom 

att läsa en anpassad roman höjer vi våra 

kunskaper i språket. Vi diskuterar innehåll, och 

där det behövs, grammatik. Skriftliga 

hemuppgifter ingår.        

Studiematerial: Manuela Ruppert Olsson: La mia 

Italia 

Ledare: Nia Cau Wetterholm 

nia.cauwetterholm@gmail.com 

070-882 01 88  

Måndagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 12 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1− 

Avgift: 840 kr 

 

SiG33 Italienska − B1 

Vi fortsätter med grammatiska moment där de 

behövs, samt lyssnar, läser och diskuterar 

anpassade texter på denna nivå. 

Studiematerial: Adesso Sì2, plus cirkelledarens 

eget material 

Ledare: Nia Cau Wetterholm 

nia.cauwetterholm@gmail.com 

070-882 01 88 

Måndagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 12 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 

Avgift: 840 kr 

 

SiG34 Italienska − B1 del 3 

Vi läser Don Camillo som tar oss till 

efterkrigstidens Italien. Vi samtalar kring bokens 

teman, vi lär oss nya tempusformer (konjunktiv 

och passato remoto). 

Studiematerial: Giovanni Guareschi (utgåva Easy 

Readers): Don Camillo 

Ledare: Ingela Di Pace 

dipaceiingela@hotmail.com 

073 528 24 96 

Tisdagar:  kl. 13.00−14.30 

Start:  13 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 

Avgift: 840 kr 

 

SiG35 Italienska − B1/B2 

Vi fokuserar på alla delar av språket: Prata, 

lyssna, skriva och läsa. Vi talar enbart italienska! 

Ledare: Marina Abate Harvey 

 marina.abate@outlook.com 

Fredagar:  kl. 09.45–11.15 

Start: 9 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 till B2 

Avgift: 840 kr 

  

SiG36 Italienska − B2, del 1 

Vi läser texter kring givna teman. Gemensamt 

upptäcker vi ny vokabulär och grammatik som vi 

övar på. 

Studiematerial: Cirkelledarens eget val. Eventuellt 

ny bok. Skriftliga uppgifter ingår 

Ledare: Nia Cau Wetterholm 

nia.cauwetterholm@gmail.com 

070 882 01 88 

Tisdagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 13 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2− 

Avgift: 840 kr 

 

 

mailto:nia.cauwetterholm@gmail.com
tel:+46.708820188
mailto:nia.cauwetterholm@gmail.com
tel:+46.708820188
mailto:marina.abate@outlook.com
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SiG37 Italienska − B2, del 2 

Vi fortsätter att studera boken om de italienska 

regionerna, med fokus på deras olika strukturer 

och historia. Hemuppgifter, egna undersökningar 

och att lyssna på intervjuer ingår. 

Studiematerial: Quà e là per l´Italia 

Ledare: Nia Cau Wetterholm  

nia.cauwetterholm@gmail.com 

070 882 01 88 

Torsdagar:  kl. 11.00–12.30 

Start: 15 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2 

Avgift: 840 kr 

 

SiG38 Italienska − B2, del 2 

Vi läser en roman och samtalar kring innehåll, 

vokabulär och grammatik. Skriftliga hemuppgifter 

ingår samt förberedelser för korta, muntliga 

presentationer av givna argument. 

Studiematerial: Kontakta cirkelledaren 

Ledare: Ingela Di Pace 

dipaceiingela@hotmail.com 

073 528 24 96 

Torsdagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 15 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2+ 

Avgift: 840 kr 

 

SiG39 Italienska − B3 

Vi läser tillsammans en utvald bok vars innehåll 

vi återberättar och diskuterar. Vid behov repeteras 

grammatiska svårigheter. 

Studiematerial: Natalia Ginsburg: Lessico 

familiare 

Ledare: Nia Cau Wetterholm 

nia.cauwetterholm@gmail.com 

070 882 01 88 

Torsdagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 15 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2+ 

Avgift: 840 kr 

 

SiG40 Italienska – Avancerad B2 

Modern italiensk skönlitteratur. Vi kommer att 

läsa och diskutera en aktuell text + cirkelledarens 

material. 

Studiematerial: En modern roman 

Ledare: Maria Sjögren 

 mariabilldal@gmail.com 

Tisdagar:  kl. 10.00−11.30 

Start: 13 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2+ till C1 

Avgift: 840 kr 

Latin 
 

SiG41 Latin − Nybörjare A1, del 2 

Latin från början för dig som inte studerat latin 

tidigare men är nyfiken på detta "världsspråk".  

Studiematerial: Latin av Andreas Nordin 

Ledare: Alvar Vidén 

ec.viden@gmail.com 

Tisdagar: kl. 11.15−12.45 

Start: 13 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1+ 

Avgift: 840 kr 

 

SiG42 Latin − Påbyggnad A2 (gymnasienivå 

termin 2) 

Vi studerar blandade latinska texter, ordförråd och 

grammatik samt romersk realia.  

Studiematerial: Latin av Andreas Nordin 

Ledare: Alvar Vidén 

ec.viden@gmail.com 

Tisdagar:  kl. 09.30−11.00 

Start: 13 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A2 

Avgift: 840 kr 

 

SiG43 Latin − För entusiaster B1 (motsvarar 

grundkursen vid universitet) 

Vi analyserar latinska texter av olika slag och från 

olika tider, diskuterar bakgrund och tankegods. 

Studiematerial: Valda texter av olika slag från 

olika tider, även poetiska 

Ledare: Alvar Vidén 

ec.viden@gmail.com 

Fredagar:  kl. 09.30−11.00 

Start: 16 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1 

Avgift: 840 kr 

 

 

 

 



 

       21 

Spanska 

SiG44 Spanska − Nybörjare A1, del 1 

En cirkel för nybörjare. Innehållet är grammatik, 

vokabulär och muntliga övningar. 

Studiematerial: Caminando 1 

Ledare: Elizabeth Sääf 

saaf.susana@gmail.com 

Tisdagar:  kl. 10.00−11.30 

Start: 13 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1− 

Avgift: 840 kr 

  

SiG45 Spanska − A1, del 2 

Vi fortsätter att utvidga ordförrådet, studerar nya 

grammatiska moment och övar på konversation. 

Studiematerial: Caminando 1 

Ledare: Elizabeth Sääf 

saaf.susana@gmail.com 

Måndagar:  kl. 10.00−11.30 

Start: 12 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1+ 

Avgift: 840 kr 

 

SiG46 Spanska − Iniciemos! Nybörjare 

Börjar från början. 

Studiematerial: Caminando 1 

Ledare: Rogelio Dávila Medina 

 rogelio.davila@gmail.com 

Måndagar: kl. 09.15−10.45 

Start: 12 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A1+ 

Avgift: 840 kr 

 

SiG47 Spanska A1, del 2 

Vi aktiverar språkets grundläggande element: 

grammatik, konversation, uttal och textförståelse. 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

 fernando2011@live.se 

Tisdagar: kl. 12.00−13.30 

Start: 13 september 

Tillfällen: 12 

Nivå: Från A1+ 

Avgift: 980 kr 

 

 

SiG48 Spanska B1, del 1 

Läsning av spanska texter, grammatik och 

konversationer. Vi läser litterära texter och 

tidningar. Vi befäster och utvidgar ordförrådet. 

Studiematerial: La alegria de leer: Liber 102: 

ejercicios de español 

Ledare: Elizabeth Sääf 

 saaf.susana@gmail.com 

Måndagar:  kl. 13:00−14:00 

Start: 12 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B1− 

Avgift: 840 kr 

 

SiG49 Spanska − B2 

Konversation och grammatik. Vi läser 

skönlitteratur och tidningsartiklar. Vi utvecklar 

muntliga uttrycksformer och utvidgar ordförrådet. 

Studiematerial: Aires de fiesta latina 

Ledare: Elizabeth Sääf 

saaf.susana@gmail.com 

Tisdagar:  kl. 12.30−14.00 

Start: 13 september 

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2 

Avgift: 840 kr 

 

SiG50 Spanska − Prosigamos estudiando − B2 

Speciellt betoning på modo subjuntivo och ökning 

av ordförråd. 

Studiematerial: Caminando 4 

Ledare: Rogelio Dávila Medina 

rogelio.davila@gmail.com 

Onsdagar:  kl. 11.15−12.45 

Start: 14 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från B2 

Avgift: 840 kr 

 
Tyska 

SiG51 Tyska − Konversation i vardagen − 

A2/B1 

Prata och uttrycka sig på tyska i vardagssituation 

från enkla situationer till lite svårare diskussioner 

om ämnen. 

Studiematerial: Aktuella tyska tidningar 

Ledare: Antje Schachinger 

a.schachinger@live.com 

Onsdagar:  kl. 14.45−16.15 

Start: 21 september  

Tillfällen: 10 

Nivå: Från A2 till B1 

Avgift: 840 kr 
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FILOSOFI 

SiG52 Filosofi och livshållningsfrågor – 

fortsättning, del 1 

Vad säger filosoferna och vad tycker vi själva om 

levnadskonst, valfrihet, människans ansvar, 

förståelse och sanning? Hur förhåller sig språk, 

tanke och handling till varandra? Vi väljer 

tillsammans vilka frågor vi vill ägna oss åt. 

Studiematerial: Bestäms tillsammans vid 

cirkelstarten 

Ledare: Inger Jonsson 

muj.jonsson@hotmail.com 

Måndagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 12 september  

Tillfällen: 8 

Avgift: 690 kr 

 

SiG53 Filosofi och livshållningsfrågor − 

fortsättningscirkel 

Vad säger filosoferna och vad tycker vi själva om 

levnadskonst, valfrihet, människans ansvar, 

förståelse och sanning? Hur förhåller sig språk, 

tanke och handling till varandra? Vi väljer 

tillsammans vilka frågor vi vill ägna oss åt. 

Studiematerial: Bestäms tillsammans vid 

cirkelstarten 

Ledare: Inger Jonsson 

muj.jonsson@hotmail.com 

Måndagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 12 september  

Tillfällen: 8 

Avgift: 690 kr 

 

HISTORIA  

SiG54 Humorns historia − en allvarlig sak 1 

Vi går översiktligt igenom humorns utveckling 

från antiken till dagens humorscen. Vi tittar på 

olika aspekter av humor och vad de betyder. Hur 

har humor ändrats över tid? Humor i olika länder. 

Ingen förkunskap behövs. 

Studiematerial: Inget studiematerial behövs. 

Cirkelledaren tipsar om litteratur 

Ledare: Monalisa Algar 

monalisa.algar1@gmail.com 

076 867 75 34 

Tisdagar:  kl. 14.45−16.15 

Start: 13 september  

Tillfällen: 10 

Avgift: 840 kr 

 

SiG56 Grekisk mytologi 

Urtidsmonster, sjöodjur, drakar, jättar, gudinnor, 

gudar, sköna och kloka kvinnor, tappra hjältar. 

Många av dessa känner vi till namnet, eller i 

konsten, musiken och omdiktningen, eller på 

stjärnhimlen. 

Studiematerial: Ingen kursbok men lästips 

Ledare: Alvar Vidén 

ec.viden@gmail.com 

Torsdagar:  kl. 09.30−11.00 

Start: 15 september  

Tillfällen: 10 

Avgift: 840 kr 

 

SiG57 Tre svenska världsberömda 1800−tals 

kvinnor: Fredrika Bremer, Jenny Lind och 

Christina Nilsson 

Fredrika Bremer en av våra stora svenska 

författare samtida med C.J.L Almqvist. Ett liv 

som innefattade långa resor (bl.a. till Cuba) under 

1800−talets första hälft. En av våra stora 

feministiska ikoner. Jenny Lind "Näktergalen" 

som blev en av världens första superstars. Hade 

från början alla odds emot sig. Christina Nilsson 

den fattiga torparflickan som redan från väldigt 

tidig ålder fick bidra till familjens försörjning. En 

av våra riktigt stora operastjärnor (jämte Jenny 

Lind och Birgit Nilsson) som fick äran att inviga 

The Metropolitan Opera House 1883. Inga 

förkunskaper behövs. 

Studiematerial: Inget studiematerial behövs. 

Cirkelledaren kommer att ge lästips 

Ledare: Monalisa Algar  

monalisa.algar1@gmail.com 

076 867 75 34 

Torsdagar:  kl. 14.45−16.15 

Start: 15 september  

Tillfällen: 6 

Avgift: 520 kr 

 

SiG58 Skuld och försoning i historien 

Syftet är att jämföra tre länders historia med 

tyngdpunkt på 1930−talet och framåt, med 

beaktande av t.ex. Förintelsen. Syftet är också att 

förstå hur olika historiesyn och historiebruk kan 

ge olika historieskrivning. Genom att studera 

exempelvis händelserna i Katyn våren 1940 får 

deltagarna tillfälle att diskutera hur en historisk 

händelse kan få stora konsekvenser i såväl 

människors hjärta som politiska kontakter mellan 

länder idag. Syftet är också att förstå hur man 

under efterkrigstiden försökt hantera nationell 

skuld som lagts på utifrån såväl som från egna nya 

generationer. Länderna Tyskland, Ryssland 
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(Sovjetunionen) och Spanien får representera tre 

olika utvecklingar. 

Studiematerial: Utdrag ur t.ex. Martin Krag: 

Rysslands historia. Från Alexander II till Vladimir 

Putin och populärvetenskapliga artiklar 

Ledare: Ina Nyfelt 

 ina.nyfelt@uddevalla.se  

Torsdagar:  kl. 15.00−16.45 

Start: 15 september  

Tillfällen: 10 

Avgift: 840 kr 

 

SiG59 Göteborgspressens historia 

Vi bekantar oss med de tidningar som förmedlat 

nyheter och åsikter i Göteborg från mitten av 

1700−talet och fram till vår tid. Vi ser efter vad 

det stod i Göteborgs allra första tidning och 

studerar GHT:s dramatiska och framgångsrika 

1800−talshistoria. Vi studerar och diskuterar 

Harry Hjörnes framgångsrecept för GP, 

demokratiska och odemokratiska tidningar under 

andra världskriget, annonsbojkotten mot GHT vid 

samma tid samt orsakerna till tidningsdöden och 

försöken att hejda dess framfart. 

Studiematerial: Sverker Jonsson: Många tidningar 

var det 

Ledare: Tomas Odén 

tomas.oden@gmail.com 

073 053 32 21 

Tisdagar:  kl. 10.15−12.00 

Start: 20 september  

Tillfällen: 6 

Avgift: 520 kr 

 

SiG60 Östafrikas kultur/Politisk historia, med 

fokus på Tanzania, Kenya och Uganda 

Orientering av kultur/politisk historia samt 

ekonomisk utveckling av de tre nämnda länderna. 

Cirkeln tar upp tidigare kolonialhistoria fram till 

frihetskampen och moderna tider. De.olika 

ideologier som tillämpades i de tre länderna och 

dess påverkan på grannländerna. East Africa 

Community´s roll i utforming av Organisation for 

African Unity samt Africa Unity − två 

organisationer som är centrala i utforming av 

ekonomisk/politisk politik. 

Studiematerial: Zamani: A Survey of East African 

History, edited by BA Ogot East African, 

Publishing House Ltd., 1973. Bengt Nilsson: 

Sveriges Afrikanska Krig, Timbro förlag, 2008. 

Ett urval av artiklar från Journal of Modern 

African Studies. 

Ledare: Mohammed Zahran 

za6mo@outlook.com 

Onsdagar:  kl. 13.00−14.30 

Start: 21 september 

Tillfällen: 7 

Avgift: 630 kr 

 

SiG61 Flyktingar och flyktingpolitik i Sverige 

under 1900−talet 

Cirkeln behandlar innebörden av begreppet 

flykting, världskrigens flyktingpolitik, den 

allmänna opinionen i flyktingfrågan då och nu. 

Ledare: Thomas Magnusson 

thomas.magnusson@history.gu.se 

Torsdagar: kl. 09.30−11.30 

Start: 22 september  

Tillfällen: 7 

Avgift: 630 kr 

 

LITTERATUR 

SiG62 Litteraturens klassiker 2 

I cirkeln studeras ett antal klassiska litterära verk 

från antiken till nyare tid. Upplägget är 

kronologiskt. Cirkeln ger vissa inblickar i den 

västerländska och den svenska litteraturens 

historia. I cirkeln diskuteras varför och hur vissa 

texter levt vidare, och hur synen på litteratur, 

författare och läsare är i ständig förändring. 

Studiematerial: 1. Vergilius: Æneiden (utdrag), 2. 

Gunnlaug Ormstungas saga, 3. W. Shakespeare: 

En midsommarnattsdröm, 4. J.W. von Goethe: 

Den unge Werthers lidanden, 5. C.M. Bellman, 

J.H. Kellgren, A.M. Lenngren: Dikter i urval, 6. J. 

Austen: Stolthet och fördom, 7. A. Tjechov: 

Körsbärsträdgården och 8. F. Kafka: Berättelser i 

urval. 

Ledare: Dag Hedman 

 dag.hedman@lit.gu.se 

Måndagar:  kl. 10.00−12.00 

Start: 5 september  

Tillfällen: 8 

Avgift: 690 kr 

 

SiG63 Klassiskt och nytt i världslitteraturen 

I den här cirkeln visar skönlitteraturen vägen till 

kända och okända världar. Vi gör upptäcktsresor i 

tid och rum genom att läsa romaner, noveller, 

poesi och essäer från mycket skiftande platser och 

tidevarv. Här ingår klassiker och samtida verk ur 

världslitteraturen. Vi diskuterar böckerna i fria 

samtal om livet och litteraturen. I fokus är den 

lekfulla konsten att tolka och uttrycka våra egna 

läsupplevelser, samtidigt som vi lyssnar till 

varandra och får nya infallsvinklar. 

mailto:dag.hedman@lit.gu.se
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Studiematerial: Ett urval av böcker från 

världslitteraturen 

Ledare:  Ulla Meyer Gabrielsson 

ullamgabriel@gmail.com 

Fredagar:  kl. 09.30−11.00 

Start: 16 september  

Tillfällen: 5 

Avgift: 430 kr  

 

SiG64 Klassiskt och nytt i världslitteraturen 

I den här cirkeln visar skönlitteraturen vägen till 

kända och okända världar. Vi gör upptäcktsresor i 

tid och rum genom att läsa romaner, noveller, 

poesi och essäer från mycket skiftande platser och 

tidevarv. Här ingår klassiker och samtida verk ur 

världslitteraturen. Vi diskuterar böckerna i fria 

samtal om livet och litteraturen. I fokus är den 

lekfulla konsten att tolka och uttrycka våra egna 

läsupplevelser, samtidigt som vi lyssnar till 

varandra och får nya infallsvinklar. 

Studiematerial: Ett urval av böcker från 

världslitteraturen 

Ledare. Ulla Meyer Gabrielsson 

ullamgabriel@gmail.com 

Fredagar:  kl. 11.15−12.45 

Start: 16 september  

Tillfällen. 5 

Avgift. 430 kr 

 

SiG65 Klassiskt och nytt i världslitteraturen 

I den här cirkeln visar skönlitteraturen vägen till 

kända och okända världar. Vi gör upptäcktsresor i 

tid och rum genom att läsa romaner, noveller, 

poesi och essäer från mycket skiftande platser och 

tidevarv. Här ingår klassiker och samtida verk ur 

världslitteraturen. Vi diskuterar böckerna i fria 

samtal om livet och litteraturen. I fokus är den 

lekfulla konsten att tolka och uttrycka våra egna 

läsupplevelser, samtidigt som vi lyssnar till 

varandra och får nya infallsvinklar. 

Studiematerial: Ett urval av böcker från 

världslitteraturen 

Ledare: Ulla Meyer Gabrielsson 

ullamgabriel@gmail.com 

Fredagar:  kl. 13.15−14.45 

Start: 16 september  

Tillfällen: 5 

Avgift: 430 kr 

 

SiG66 Litteratur om/från Japan 

Japan var i flera århundranden en sluten nation 

som höll sig isolerad från utländskt inflytande. 

Under ca. 1912 och fram till 1945 var Japan en 

ockupationsmakt i Sydostasien. Under åren 1945  

till 1952 ockuperades Japan av USA. Japan är i 

dag en ekonomisk stormakt med modern livsstil 

men åldrande befolkning. Vi kommer under 

hösten att läsa ett antal litterära verk som på olika 

sätt berör Japans dramatiska utveckling. 

Studiematerial: Ca. 8 böcker i svensk 

översättning, av bl.a. japanska Nobelpristagare, 

enligt litteraturlista 

Ledare: Ulf Tebelius 

 tebeliusulf@gmail.com 

Onsdagar:  kl. 11.00−12.30 

Start: 21 september  

Tillfällen: 8 

Avgift: 690 kr 

 

SiG67 Skrivarcirkel − Föremål vi minns, 

tingen i våra liv 

Vi omger oss alla av föremål i vårt dagliga liv. 

Vissa ting är ganska nya, andra har vi haft länge. 

En del saker tycker vi särskilt mycket om. Men 

allt kan eller vill vi inte spara. Vi flyttar och byter 

ut föremål när de blir slitna och omoderna. Tingen 

kan dock dyka upp i våra minnesbilder när vi 

tänker på skilda tidsperioder, alltifrån bilar och 

möbler till kläder och småsaker. I cirkeln skriver 

varje deltagare om ting som tillhör livets rekvisita. 

Ledare: Kerstin Gunnemark 

kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se 

073 939 72 14 

Torsdagar:  kl. 10.15−12.00 

Start: 13 oktober  

Tillfällen: 8 

Avgift: 690 kr 

 

SiG68 Skrivarcirkel? Hemma hos mig och dig 

− förr och nu 

Hem och hemkänslan förknippas ofta med en fast 

punkt i livet. Men är det verkligen så? Vi flyttar 

hemifrån, bor som singlar, flyttar ihop, flyttar isär, 

bildar nya hushåll. Hemmets läge, storlek, 

inredning varierar och omgestaltas i takt med att 

våra liv förändras. I skrivarcirkeln reflekterar vi 

över hemmen i våra liv. Varje deltagare skriver 

om hem de bott/bor i utifrån olika teman som vi 

diskuterar, alltifrån konkreta föremål och 

händelser vi minns, till hematmosfärer.  

Ledare: Kerstin Gunnemark 

kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se 

073 939 72 14 

Torsdagar:  kl. 13.00−14.45 

Start: 13 oktober  

Tillfällen: 8 

Avgift: 690 kr 

 

mailto:tebeliusulf@gmail.com
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MUSIK 

SiG69 Opera 1 

En resa i operans värld. Från operans ursprung i 

Florens via Monteverdi till Händel och den 

neapolitanska operan med kastratdyrkan till 

uppkomsten av den komiska operan, opera buffa 

och de franska lyriska tragedierna.  Kursen ger oss 

möjlighet att med hjälp av film, musikexempel 

och texter fördjupa oss i operornas innehåll och 

kompositörernas tid och idéer. Resan avslutas 

med Glucks operareform förkunnat i den vackra 

Orfeo et Euridice. 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

fernando2011@live.se 

Tisdagar:  kl. 09.30−11.45 

Start: 6 september  

Tillfällen: 12 

Avgift: 980 kr 

 

SiG70 Opera 2, fortsättning 

Vi fortsätter att upptäcka operarepertoaren från 

1700 framåt genom etablering av den komiska 

operan, Opera Buffa, med Mozart in i en ny tid 

fram till de tidiga romantikerna. Opera att förstå 

och njuta av. 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

fernando2011@live.se 

Onsdagar:  kl. 09.00−10.30 

Start: 7 september  

Tillfällen: 12 

Avgift: 980 kr 

 

SiG71 Opera 3, fortsättning 

Vi fortsätter upptäcka det sena 1800−talets opera 

till senromantikerna med Strauss och veristerna 

med Puccini plus några överraskningar. Opera att 

förstå och njuta av. 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

fernando2011@live.se 

Fredagar:  kl. 15.00−17.15 

Start: 9 september  

Tillfällen: 12 

Avgift: 980 kr 

 

SiG72 Modern Opera Nybörjare till avancerad 

Den moderna operan. Vi fortsätter att upptäcka 

den rika och komplexa 1900−talsoperan. Vi 

kommer att lyssna och analysera kompositörer 

som Prokofiiev, Poulenc och Messiaen m.fl. 

Opera att förstå och njuta av. 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

fernando2011@live.se 

Fredagar:  kl. 12.00−13.30 

Start: 9 september  

Tillfällen: 12 

Avgift: 980 kr 

 

SiG73 Klassisk musik − Romantiken 

Vi fortsätter att utforska den romantiska 

repertoaren. Lied-formen med Schumann, Wolf 

och Loewe, kvinnliga kompositörer och de 

svenska romantikerna. Vi fortsätter att jämföra 

romantikernas estetik genom begreppet "absolut 

musik".  Kommer vi att hitta den blå blomman i 

musiken? 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

fernando2011@live.se 

Tisdagar:  kl. 13.45−15.15 

Start: 6 september  

Tillfällen: 12 

Avgift: 980 kr 

 

SiG74 Kontrapunktens ABC om musikformen 

Vi är omringade och vi hör talas om olika 

musikformer som symfoni, sonat och inte minst 

kontrapunkt. Men vad består dessa musikformer 

av och vad är deras ursprung. Med hjälp av 

musikexempel upptäcker vi modala skalor, 

tolvtonsmusik, dur − och mollharmonier. Följ 

med på en resa där vi tillsammans med 

notexempel och musik reder ut dessa former. 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

fernando2011@live.se 

Tisdagar:  kl. 15.30−17.00 

Start: 6 september  

Tillfällen: 12 

Avgift: 980 kr 

 

SiG75 Kvinnor genom musikhistorien 

Kvinnor genom musikhistorien från Hildegard 

von Bingen 1098−1179 till Francesca Caccini 

1587−1640 genom Louise Farrenc 1804−1875 

och Teresa Carreña 1853−1917 från Venezuela 

till Elfrida Andrée 1841−1929. Genom 

musikhistorien går vi igenom politiska 

förändringar och musikaliska nya former där 

kvinnor har haft en betydande roll. Låt oss 

upptäcka deras musik och position i samhället. 

Ledare: Fernando Lorca Pérez 

fernando2011@live.se 

Onsdagar:  kl. 09.00−10.30 

Start: 7 september  

Tillfällen: 12 

Avgift: 980 kr 
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WORKSHOP  

 

SiG76 POESI I SAK MED ANDRA ORD − 

workshop om den omöjliga konsten att 

översätta poesi 

”Poesi är det som går förlorat i 

översättning”, lyder den välbekanta sentens som 

vi ska ta spjärn mot när vi ger oss i kast med att 

översätta åtta dikter av den amerikanska 1900− 

tals−poesins störste förnyare John Ashbery. För 

om det är sant att all översättning innebär en 

förlust är det också sant att den skapar något nytt, 

en ny betydelse, ett nytt liv, när den omplanterar 

en dikt i målspråkets mylla. 

Poesi i sak med andra ord är en workshop med 

fokus på hantverket. Efter ett introduktionsmöte 

med alla deltagare, där Ragnar Strömberg 

presenterar riktlinjer för det som komma skall 

samt en praktisk övning i att läsa poesi 

”detektiviskt”, träffas vi åtta gånger i mindre 

grupper för att redovisa och diskutera vårt ”work 

in progress”. Målsättningen är att översättningarna 

ska publiceras i en tidskrift och även se 

offentligheten i vitögat rent fysiskt genom en 

avslutande uppläsning. 

Ragnar Strömberg − poet, dramatiker, kritiker 

och essäist − kommer att leda denna workshop 

utifrån sin 48 år långa verksamhet som översättare 

av poesi, dramatik och prosa. 

Ledare: Ragnar Strömberg 

   ragnarstromberg50@gmail.com 

Start:     Måndag 19 september, kl. 

14.00−15.45 

(Introduktionsmöte) 

Grupper: Måndagar alt. torsdagar,  

kl. 14.00−15.45, fr.o.m. vecka 39 

Tillfällen: 9 

Avgift: 980 kr 
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Anteckningar 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Besöksadress 

Norra Allégatan 7 

 

Postadress 

Box 2542, 403 17 Göteborg 

 

E-postadress 

sig@folkuniversitetet.se 

 

Hemsida 

www.sigbg.se 
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