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Swish, swish sade tiden, och så är det plötsligt mörka december och julen står för dörren. 

En period som några av oss, men inte alla, ser fram emot med förväntan och glädje. 

 

En mörk årstid är vi i, och mörka är tiderna som omger oss. Men när detta skrivs har vi nått årets 

mörkaste dag och nu kommer ljuset. Vi får nära en förhoppning om att ljuset även kommer att nå 

de medmänniskor i världen som har det svårast.  

 

Nu är programmet för våren tillgängligt på vår hemsida www.sigbg.se  

Det innehåller, som vi tycker, en spännande blandning av nya och bekanta aktiviteter.  

Vi gläder oss åt att i vår kan erbjuda inte mindre än 28 måndagsföredrag, föreläsningar och 

studiebesök (14 st. ht 22), samt lika många cirklar som under hösten. 

 

Vi hoppas att du vill botanisera och anmäla dig till något du finner lockande, och förstås gärna 

hjälpa oss med att informera dina vänner och bekanta om vårt utbud. Ju fler medlemmar vi blir, 

desto större möjligheter får vi att skapa fler aktiviteter som vi kan erbjuda. 

 

På vår hemsida får du via ett klick på ”På gång” information om aktiviteter utöver det som erbjuds i 

katalogen. Där lägger vi kontinuerligt in nyheter som inte var kända när den trycktes. 

 

En nyhet som införs från och med våren 2023 är att du som medlem får förtur före icke-medlem till 

aktivitet som du anmält dig till. För att detta ska fungera tekniskt ska du ha betalat medlems-

avgiften senast den 8 januari och anmält dig till aktuell aktivitet senast den 13 januari kl. 16.00.  

 

Strax efter nyår har vi en tryckt katalog. Av ekonomiska skäl kan vi tyvärr inte skicka ut den 

postledes men vi hoppas att du har möjlighet att hämta ett antal exemplar. De kommer att ligga i 

lådor i hallen på Norra Allégatan 7 (koden är 9010) och är alltså tillgängliga även om expeditionen 

inte är bemannad. 

 

Under hösten har vi startat en sida på Facebook. Följ oss gärna och dela till vänner och bekanta. 

Och inte minst – lägg in kommentarer av skilda slag vad gäller verksamheten! 

https://www.facebook.com/100086912616255 

 

Vi vore inte där vi är utan våra kunniga, kompetenta och fantastiska lärare, föreläsare och 

medarbetare. Vi är mycket tacksamma för deras insatser 

 

Senioruniversitetet är en ideell förening som finansieras av en kombination av bidrag, 

medlemsavgifter och avgifter för våra aktiviteter. Föreningen leds av en engagerad styrelse och ett 

presidium. Presidiet består av undertecknade. Verksamheten behöver inte gå med vinst, men vi 

måste ha våra kostnader täckta. Vi har ett litet kansli och är starkt beroende av volontärer och 

frivilliginsatser. 

 

Stort och varmt tack till alla er som bidrar! 

 

En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År önskar vi er alla! På återseende 2023. 

 

Elisabet Litsmark Nordenstam Roger Palmqvist  Wanda Klintberg 
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