
 

 

 

 

 
               
             

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           i samarbete med 

 
 



2  

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   
 

 

Inledning   sid 3 

 

Medlemsträffar     sid 4 
 

Föreläsningar    

  i Motala    sid 5 

 

Föreläsningsserie  
  i Vadstena   sid 8 
 

Kurser 
-  information om kurser  sid 9 
 
-  i Motala    sid 11 
 
-  i Vadstena   sid 18 
 

Resor  
-  hösten 2021   sid 20 
 

-  information om resor  sid 21 
 

Seniorforum   sid 22 
 

Information 
-  om Senioruniversitetet  sid 23 
 
-  om Folkuniversitetet   sid 27 
 

Kom och jobba med oss  sid 24 
 

Styrelse 2021   sid 28 

  



3  

  

Nu är du välkommen att ta del av Höstprogrammet för 2021! 

 

Vi har under hela den pågående pandemin arbetat för att kunna 

erbjuda dig ett program, och nu har du det på din skärm eller i din 

hand. Det är ett efterlängtat program efter1,5 års uppehåll. Vi ser alla 

fram emot att kunna ses igen på kurser och föreläsningar i Motala och 

Vadstena. När vi planerat höstens aktiviteter har vi utgått från ett läge 

med fortsatt försiktighet, vaccinerade medlemmar och reducerade 

gruppstorlekar. Vi kommer fortsatt att följa gällande 

rekommendationer och hoppas nu kunna fullfölja vårt höstprogram.  

Under pandemin har vi gett information till dig på vår hemsida och på 

Facebook och det kommer vi att fortsätta med. Ta för vana att gå in på 

vår hemsida www.senioruniversitetet.net för att ta del av aktuell 

information.  
 

Du som har ett tillgodohavande för påbörjad kurs (men inte avslutad) 

vårterminen 2020 kommer att kunna använda tillgodohavandet till och 

med denna termin. Passa på och anmäl dig så snart du kan för att vara 

säker på att få en plats. Du gör det enklast på hemsidan. Vi utgår ifrån 

att det finns ett stort behov av att få fylla på med ny kunskap och 

träffa nya och gamla vänner via SU. 
  

Våra lokaler på Sjögatan kommer att renoveras under hösten och 

under tiden finns vi på Folkets Hus där vi har kansli och kurslokaler. 

Kansliet är där bemannat enligt tider på sidan 23. 
 

Är du intresserad av att ”jobba” lite och träffa nya ”arbetskamrater” i 

ett sammanhang där du också får möjlighet att bidra med idéer till 

någon av våra olika verksamhetsgrupper, ja då är du varmt 

välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen eller till mig. 

Du kan också läsa mer på sidan 24. 

Väl mött önskar styrelsen för SU Motala Vadstena! 
 

Ewa Rasch 

Ordförande 

0703-798611 

http://www.senioruniversitetet.net/
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Medlemsträffar 
För den kommande höstterminen har vi planerat en medlemsträff som 

ska gå av stapeln i Motala precis innan terminens början. Vi vill ju 

passa på medan vädret är fint och att vi, förhoppningsvis, kan vara 

utomhus med gott om plats. Om du bor i Motala eller inte spelar 

ingen roll. Du är varmt välkommen oavsett bostadsort. Du är 

dessutom välkommen att ta med en vän som ännu inte är medlem i 

SU. 

 

På fina Vättersol i Varamon 

presenterar vi höstens program 

och några nyheter. Du kan också 

ställa frågor och lämna 

synpunkter.  

Självklart bjuder vi på fika med 

tilltugg och därtill kan vi även i 

år njuta trevlig musikunder-  

hållning av L-kvartetten. 
 

Du får gärna ta med eget fika om det känns bättre i dessa tider. 
 

Tid Torsdagen den 9 september, kl 14.00 
 

Plats Föreningshuset Vättersol, Varamovägen/Vindarnas väg 1, 

Motala 
 

Anmälan senast den 6 september via e-post till 

sumotala@folkuniversitetet.se eller per telefon 0141-47 47 02. Om 

intresset blir stort försöker vi dubblera träffen.  

 

Observera att antalet deltagare, enligt nu gällande restriktioner, är 

begränsat till 50 personer. Vi ber dig därför att anmäla dig till träffen i 

god tid och avanmäla om du får förhinder efter anmälan. 

Att alla håller avstånd, kommer med nytvättade händer och stannar 

hemma vid minsta symtom är numera en självklarhet.  

Om det blir möjligt kommer vi att anordna ytterligare medlemsträffar 

senare i höst. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook. 

mailto:sumotala@folkuniversitetet.se
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Föreläsningar i Motala höstterminen 2021 
 

Den första föreläsningen sker på Nubbekullen, nära Medevi och den 

andra i klostret på Östermalmsgatan 21.  

Övriga föreläsningar genomförs i MAIF:s lokaler i Motala 

idrottspark. Alltid kl 14.00-15.00. 

Avgift för medlemmar i senioruniversitetet 40 kr. Övriga 60 kr. Betala 

med swish eller jämna pengar. 

Antalet deltagare är max 50 st. Anmälan ska göras enligt nedan senast 

två veckor före resp. föreläsning. Till föreläsningen på Nubbekullen 

ska anmälan dock göras något tidigare.  

 

Tisdagen den 14 september 

Utflykt till Nubbekullen   

Familjen sålde sin enda oxe för att investera i konstskola åt August. 

Dettas blev startskottet till den framgångssaga som resulterade i 

Sveriges kanske mest kända målning genom tiderna - Grindslanten. 

Vår första föreläsning för hösten handlar om August Malmström och 

hans barndomshem Nubbekullen i Västra Ny. Ta gärna med en egen 

fikakorg om vädret tillåter. 

Föreläsare: Representanter från Västra Ny hembygdsförening.  

Föranmälan sker senast 29 augusti till Sven Falk  tel 073-0233339 

(helst SMS) 

 

Tisdagen den 28 september 

Klosterliv i Motala 

Den tidigare missionskyrkan i Motala har övertagits och omvandlats 

till ett katolskt kyrkorum och ett kloster för gråbröder. Vi blir guidade 

i mötessalen och får tillfälle att veta mer om klosterlivet och den 

orden som grundades av den helige Franciskus av Assisi. 

Föreläsare: Representant för klostret. 

Föranmälan sker senast 14 september till Hans Skogsfors  

tel 072-5264747 (helst SMS) 
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Tisdagen den 12 oktober 

Svindoktorn berättar  

Utifrån sin bok "Med knorr på tillvaron - En grisbondes irrfärder" 

kommer Per Beskow kåsera om sitt liv som veterinär. Det blir en salig 

blandning av minnen från hans karriär.  

Per Beskow är född och uppvuxen i Motala. Han har arbetat som 

djurhälsoveterinär med huvudsaklig inriktning på att förebygga 

sjukdomar hos grisar. Efter ett antal år i Västerbotten återvände han 

2012 till sin hembygd. Är nu sedan några år tillbaka pensionär. 

Föreläsare: Veterinär Per Beskow 

Föranmälan sker senast 28 september till Eva Andersson tel 070-

2443720 (helst SMS) 

 

Tisdagen den 26 oktober 

Framtidsfullmakt/bankfullmakt  

En föreläsning om framtidsfullmakter och annan vardagsnära 

familjejuridik. 

Under den här timmen kommer vi att få ta del av matnyttig juridisk 

information för vår målgrupp. Vi kommer bl.a. att hantera 

framtidsfullmakter, testamenten, samboavtal mm. 

Utrymme för frågor kommer att finnas. 

Föreläsare: Familjejurist Sara Hjalmarsson-Gund 

Föranmälan sker senast 12 oktober till Sven Falk tel 073-0233339 

(helst SMS) 

  



7  

  

 

Tisdagen den 9 november 

Knä- och höftartros   

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och speciellt vanlig 

bland äldre personer. 

I den här föreläsningen ska vi få mer kunskap om knä- och 

höftledsartros. Exempel på områden som tas upp är vad som är artros 

och varför man får artros, vilka är symptomen vid knä- och 

höftledsartros, hur ställs diagnosen och vilka behandlingar finns att 

tillgå mm. 

Föreläsare: Överläkare Bengt Horn, ortoped vid Capio Specialistvård 

Motala 

Föranmälan sker senast 26 oktober till Eva Andersson tel 070-

2443720 (helst SMS) 

 

Tisdagen den 23 november 

Ett hållbart samhälle   

Världens länder har åtagit sig att till år 2030 avskaffa extrem 

fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa 

samt lösa klimatkrisen. Hur ska detta ske och hur kan vi som individer 

medverka till att målen uppnås? 

Föreläsare: Peter Borring, ECO-bonde och hållbarhetsambassadör 

inom LRF 

Föranmälan sker senast 9 november till Hans Skogsfors tel 0725-

264747 (helst SMS) 

 

I samband med denna föreläsning ges information om 

senioruniversitetets program för våren 2022 
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Föreläsningsserie i Vadstena hösten 2021 

Tema: I Vasaättens spår 
 

Måndagen den 27 september 

Vasarna i Vadstena 

Föreläsare: Eva Mattsson; konsthistoriker, författare          

           

Måndagen den 18 oktober 

”Att vara kvinna i Gustavs närhet” 
Föreläsare: Jane Råsten; auktoriserad guide 

 

Måndagen den 15 november 

Vasaslottet i Vadstena - bygge och brukande 
Föreläsare: Per Rydberg; Arkitekt 

 

Måndagen den 6 december 

Vasafamiljen i konsten 
Föreläsare: Agneta Wolff; fil mag., konsthistoriker 

 

Anmälan till Anna Harder, tel 070-6663676, eller Agneta Wolff,  

tel 070-3204187, senast en vecka innan respektive föreläsning äger 

rum. 

 

Tid           Kl 18-19 

Plats   Vätternkyrkan 

Avgift per föreläsning      Medlemmar i Senioruniversitetet 60:-  

Icke medlemmar 70:-   

Betala helst med Swish! 

 

 



9  

  

Kurser hösten 2021 

 

Du anmäler dig till våra kurser på något av följande sätt: 

• Via webben: www.senioruniversitetet.net 
Klicka på rubriken KURSER och läs mer om vår 

kursverksamhet. Klicka dig fram till aktuell kurs och anmälan 

som sedan går via Folkuniversitetets hemsida. 

• Fyll i blankett ”Anmälan till kurser”, som bifogas programmet 

och skicka den till: Senioruniversitetet, Sjögatan 14, 591 30 

Motala. Blanketten går även att ladda ner på vår webbsida. 

• Gör ett personligt besök på vår expedition på Folkets Hus under 

våra expeditionstider (se sid 23) så hjälps vi åt med anmälan till 

den kurs du önskar gå. 

• Ring till oss under våra expeditionstider så skriver vi en anmälan 

åt dig. Tel 0141-474702. 

OBS! Vi tar inte längre emot anmälningar till kurser via e-post 

 

VIKTIG INFORMATION! 

När du har anmält dig till en kurs kommer en bekräftelse på om 

du kommit med eller om du är uppsatt som reserv. 

Kallelse med tid och plats till den kurs du anmält dig till och 

kommit med på skickas ut tillsammans med faktura innan 

kursstart. Eventuellt tillgodohavande från inställda kurser 2020 

kommer att dras av på din faktura.  

OBS! Invänta alltid faktura.  

Av fakturan framgår att kursavgiften ska betalas in på 

Folkuniversitetets bankgiro 5508-2721. På fakturan anges även 

det OCR-nummer du ska ange vid betalning. 

http://www.senioruniversitetet.net/
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Kursavgiften 

Kursavgiften är beräknad så att kursen ska finansieras av de personer 

som deltar. Vi kan därför inte bevilja reducerad kursavgift om du inte 

kan gå hela kursen.  

 

Prova på 

För att du ska kunna tillgodogöra dig exempelvis våra språkkurser 

krävs i vissa fall att du har specifika förkunskaper. Andra kurser 

kräver rörlighet eller att det inte föreligger några medicinska hinder 

för att delta, till exempel i Zumba. I dessa fall kan Senioruniversitetet 

bevilja att man vid ett tillfälle får delta i kursen för att prova på. Det 

är lämpligt att ta upp denna fråga i samband med att man anmäler sig 

till kursen. 
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    Kurser i Motala 
      Kurserna äger rum på Folkets Hus i Motala om inget annat anges. 

       Språk 

Engelska  

Du som behärskar engelska kommer långt. Engelska är ett 

världsspråk och antalet engelsktalande människor i världen ökar 

ständigt. Med dessa kurser vill vi ge dig möjlighet att förbättra 

din engelska. Lätt engelsk konversation, lätta texter och 

ordkunskap. Viss förkunskap behövs.  

Engelska, fortsättningskurs (B2) 

Tid   Onsdagar kl.10.00  

Omfattning  10x2 studietimmar  

Start   Onsdagen den 22 september 

Pris   780 kr, exklusive kurslitteratur  

Kursledare Brita Chorell; högstadielärare i engelska och 

tyska  

Engelska, fortsättningskurs (B2)  

Tid   Onsdagar kl.14.00  

Omfattning  10x2 studietimmar  

Start   Onsdagen den 22 september  

Pris   780 kr, exklusive kurslitteratur  

Kursledare  Brita Chorell; högstadielärare i engelska och 

tyska  
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Tyska 

Tyska är ett mycket användbart språk. Tyskland ligger mitt i ett 

Europa i förändring och den ökade globaliseringen har lett till att 

du möter det tyska språket världen över. Denna kurs riktar sig till 

dig som vill kunna prata tyska när du kommer till Tyskland eller 

prata med tyska turister i Sverige. Lätt tysk konversation. Vi läser 

texter, övar ordkunskap och grammatik. Kunskap på 

högstadienivå behövs. Kurslitteratur: Lieber Deutsch 4, 2.0 

 

Tyska, fortsättningskurs (B2)  

Tid   Fredagar kl.10.00  

Omfattning  10x2 studietimmar  

Start   Fredagen den 24 september    

Pris   780 kr, exklusive kurslitteratur  

Kursledare  Brita Chorell   

 

Litteratur 

Kvinnliga deckarförfattare 

Höstens tema blir kvinnliga deckarförfattare. Det är ett populärt 

tema i kvinnolitteraturen, allt från Agatha Christie till Ninni 

Schulman. Vi använder ett genusperspektiv på personteckningen, 

miljön och intrigen för att få en djupare förståelse av varför 

genren är så populär. Andra tänkbara författare är Ingrid 

Hedström, Anne Holt och Maria Lang.  

Tid  Tisdagar kl.14.00, varannan vecka 

Omfattning 7x2 studietimmar 

Start  Tisdagen den 21 september   

Pris  550 kr, exklusive kurslitteratur 

Kursledare Renée Frangeur; docent, lärare på folkhögskola 
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Historia 

Rom 

Kursen är till för er som drömmer om att resa till Rom eller har 

varit där och vill veta mera. Centrala Rom är ett levande museum 

med t.ex. Colosseum, Forum Romanum, S:t Peterskyrkan, 

Fontana de Trevi och Campo di Fiori. Vi studerar historien och 

börjar med etruskerna, republiken, kejsartiden, påvetiden och 

senare tid. Sveriges kopplingar till Rom med Birgitta, drottning 

Kristina och Sergel. Givetvis orienterar vi oss om hur det är att 

turista i Rom idag. 

Tid  Torsdagar kl.10.00 

       Omfattning 6x2 studietimmar 

       Start  Torsdagen den 30 september  

       Pris  470 kr, exklusive kurslitteratur 

       Kursledare Göran Björnståhl; rektor, lärare i historia,  

  reseledare till Rom 

        

  

Lär känna din hembygd 

Motala – från stenålder till industrialismen 

Denna kurs syftar till att ge en bild av Motala under stenåldern-

1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. 

 

Tid  Torsdagar kl.14.00, varannan vecka 

Omfattning 3x2 studietimmar + ett studiebesök på 3 timmar  

Start  Torsdagen den 7 oktober   

Pris  390 kr  

Kursledare P-G Andersson; intendent på Övralid  
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Kyrkor i trakten 

Vi besöker fem spännande kyrkor i Motala med omnejd. Under 

besöket i respektive kyrka behandlas historia, byggnadsstil m.m. 

Tid  Tisdagar kl.10.00 

Omfattning 5x2 studietimmar 

Start  Tisdagen den 21 september  

Pris  390 kr 

Kursledare PG Igelström; adjunkt i historia, samhällskunskap  

  och geografi 

 

Konsthantverk 

Akvarellmålning 

Kurserna i akvarellmålning ger dig möjlighet att utifrån egna 

förutsättningar utveckla din förmåga att uttrycka dig i denna 

konstform. Under kurstiden prövar vi på olika tekniker och kurs-

material. Inga förkunskaper krävs.  

 

Akvarell 

Tid  Måndagar kl.10.00 

Omfattning 8x3 studietimmar 

Start  Måndagen den 13 september  

Pris  875 kr, exklusive material 

Kursledare Peter Hjelm; konstnär, bildlärare 

Plats  Kulturverkstaden, K-Ringen 
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Akvarell 

Tid   Torsdagar kl.10.00  

Omfattning  8x3 studietimmar  

Start   Torsdagen den 16 september  

Pris  875 kr, exklusive material  

Kursledare  Peter Hjelm; konstnär, bildlärare  

Plats   Kulturverkstaden, K-Ringen 

 

Natur och miljö 

Natur, miljö och kultur i Motala 

Vi studerar geologi, kulturlandskapet, Motala Verkstadsområdet, 

tre ”okända” sevärdheter norr om Motala och börjar med en 

svamputflykt. Först lite teori sedan praktik vid varje tillfälle. 

 

Tid  Måndagar kl. 13.00 

Omfattning 5x3 studietimmar + en introduktionstimma 

Start  Måndagen den 20 september 

Pris  620 kr 

Kursledare PG Igelström; adjunkt i historia, samhällskunskap 

och geografi  
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Livsstil och hälsa 

Yoga 

Tyvärr har vi inte någon möjlighet att erbjuda yogakurser under 

hösten men hoppas kunna återkomma till våren 2022. 

 

Zumba Gold  

Zumba är dansbaserad träning, som är enkel, rolig och svettig. 

Dansen sker huvudsakligen till latinamerikansk musik. I Zumba 

Gold tränar vi kondition, rörlighet och balans, anpassat för 

nybörjare, aktiva äldre och övriga med behov av lägre tempo. 

Innan dansen kör igång får du en ordentlig och riskfri 

uppvärmning. Passen avslutas med en ordentlig nedvarvning och 

stretch.  

En varning dock, Zumbaträning kan vara vanebildande!  

Ta med handduk och vattenflaska!  

 

Zumba Gold 1  

Tid   Måndagar kl.9.30-10.15  

Omfattning  12x1 studietimme  

Start   Måndagen den 13 september  

Pris   750 kr  

Kursledare Juha Takkinen; lic personlig tränare, instruktör i 

gruppträning  

Plats   Korpen (mitt emot polishuset)   
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Zumba Gold 2  

Tid   Måndagar kl.10.30-11.15  

Omfattning  12x1 studietimme  

Start   Måndagen den 13 september  

Pris   750 kr  

Kursledare Juha Takkinen; lic personlig tränare, instruktör i 

gruppträning  

Plats   Korpen (mittemot polishuset) 
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Kurser i Vadstena 
Kurserna äger rum på biblioteket om inget annat anges 

 

Språk 

Italienska 

Italienska talas av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av 

Schweiz  samt av grupper i Kanada och Argentina. Våra kurser 

riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata 

italienska när du kommer till landet. Vi lär oss elementär 

grammatik, förståelse av språket och läser böcker och ibland 

tidningsartiklar. 

 

Italienska fortsättningskurs (B2) 

Tid  Tisdagar kl.13.00 

Omfattning 10 x 2 studietimmar 

Start  Tisdagen den 28 september 

Pris  780 kr exklusive kurslitteratur  

Kursledare  Lena Savoca; praktisk erfarenhet av språket och 

teoretisk kunskap genom universitetsstudier  
 

 

Spansk  nybörjarkurs (A1) 

Vår kurs riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del 

prata spanska när du kommer till landet. 

Tid  Torsdagar kl. 10.00  

Omfattning 8x2 studietimmar 

Start  Torsdagen den 7 oktober 

Pris  620 kr exklusive kurslitteratur 

Kursledare Ana Cid, legitimerad lärare i spanska 
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Spansk konversation (B2) 

Vår kurs riktar sig till dig som vill kunna förstå fraser och vanliga 

ord. Vi tränar konversation samt jobbar med ordförrådet för att få 

ett mer varierat språk. Fokus ligger på att öva din förmåga att 

delta i samtal och diskussioner om vardagliga händelser. Du får 

arbeta med att göra ditt tal säkert, flytande och naturligt 

Tid   Torsdagar kl. 13.00  

Omfattning 8x2 studietimmar 

Start  Torsdagen den 7 oktober 

Pris  620 kr exklusive kurslitteratur  

Kursledare Ana Cid, legitimerad lärare i spanska 

 

Latin till husbehov 

Tid  Onsdagar kl. 13.00  

Omfattning 6x2 studietimmar 

Start  Onsdagen den 6 oktober 

Pris  470 kr exklusive kurslitteratur 

Kursledare  Lars Elmér; fil lic i nordiska språk och lärare i

  svenska, engelska och ryska  
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Resor  
 

Hej alla SU medlemmar med intresse för resor!! 

 

Utifrån rådande situation blir höstprogrammet ytterst magert. Den 

enda resa som i dagsläget är planerad är en julresa till Linköping. I 

övrigt avvaktar vi utvecklingen . 

Om läget förändras under hösten är vi beredda att ordna kortare resor.  

Håll dig informerad genom SU:s hemsida och Facebook 
 

 

  

Julbord och Julkonsert i Linköpings Domkyrka den 9 

december. 
 

Vi planerar att anordna en resa den 9 december till Linköpings 

Domkyrka för att traditionsenligt lyssna till julkonserten ”A festival 

of nine lessons and carols “.  

 

Detaljerad inbjudan och information om avresetid och pris kommer att 

läggas ut på hemsidan under hösten. 

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer 

 

Vid frågor kontakta Berit Klarqvist tel.nr 073-3109609 

e-post bklarqvist@hotmail.com 

  

mailto:bklarqvist@hotmail.com
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Anmälan till resor görs på något av följande sätt: 

• fylla i blanketten ”Anmälan till resor” och skicka den till SU:s 

postadress 

• skicka e-post till sumotala@folkuniversitetet.se  

• Via telefon eller personligt besök på SU i Motala (öppettider se 

sid 23). 

OBS! SU använder i första hand e-post och SMS för att 

kommunicera med medlemmarna. 

 

 

 

 

 

Regler för deltagande i Senioruniversitetet Motala-Vadstenas 

resor 

• Deltagande i resor förutsätter medlemskap i föreningen. 

• Anmälan är alltid bindande vid anmälningstidens utgång (anges 

vid varje resa/utflykt). 

• Intresseanmälan kan göras till vissa resor och är ej bindande 

men ger företräde till den aktuella resan. (Anges i aktuella 

annonser) 

• Anmälningar till resor och utflykter skrivs in i den ordning de 

inkommer till expeditionen. När en aktivitet är fulltecknad 

upprättas en reservlista. 

• Efter beslut om genomförande av resa/utflykt sänds besked om 

deltagande där bankgiro och sista betalningsdag anges till 

berörda 

• Vid återbud efter anmälningstidens utgång kommer de kostnader 

vi inte kan påverka att debiteras resenär som lämnat återbud 

• Deltagare förutsätts ha täckande försäkringar. Vi 

rekommenderar att resenären har en tilläggsförsäkring till sin 

hemförsäkring där det finns avbeställningsskydd. 

 

Din resa betalar du, när du får bekräftelse, där bankgiro och sista 

betalningsdag framgår. Ange tydligt vilken resa som avses och  

vem som är betalningsavsändare. 

mailto:sumotala@folkuniversitetet.se
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Seniorforum  
  
 

Seniorforum är det fjärde benet i Senioruniversitetets verksamhet och 

har funnits sedan några år tillbaka. Vår arbetsgrupp på tio personer 

organiserar utflykter och aktiviteter för äldre, som sitter ensamma och 

för äldre på olika boenden. 

Vi hoppas naturligtvis att kunna starta upp vår vanliga verksamhet till 

hösten, eller åtminstone under hösten. När möjligheterna ges, 

återkommer vi med information på hemsidan. 
Det vore roligt om någon vill förstärka vår grupp. 
Hör av dig till mig!  
 
Britt Broström 
073 044 78 38 
britt.brostrom28@gmail.com 
 

 

 

  

mailto:britt.brostrom28@gmail.com
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Information  

 

Medlemskap i Senioruniversitet   
  

Om du är medlem i Senioruniversitet har du möjlighet att delta i våra 

kurser, resor och föreläsningar.  

Medlemsavgiften 2021 för ny medlem är 150 kr. 
 

Medlemsavgiften betalar du in på Senioruniversitetets bankgiro 

5452-6355. Det är viktigt att du tydligt anger vem/vilka som är  

betalningsavsändare.  
 

Vill du bli medlem  

Fyll i ”Anmälningsblankett för medlemskap”, som kan hämtas vid 

personligt besök hos oss under våra expeditionstider (v g se nedan), 

eller beställas på telefon eller via e-post.  Den går även att ladda ner 

via vår webbsida www.senioruniversitetet.net.  

Ändrad adress 

Glöm ej meddela SU angående ändring av adress och/eller telefon 

eller e-post. 

Våra expeditionstider 

Under perioden 23/8-5/9 har vi öppet måndag till och med torsdag 

kl.10.00-12.00. Under perioden 6/9-19/12 har vi öppet måndag och 

onsdag 10.00-12.00. 

 

Du är då välkommen att antingen göra ett personligt besök hos oss på 

Folkets Hus i Motala i Folkuniversitetets lokal eller ringa oss på 

telefon 0141-47 47 02. 

Du når oss även på e-post sumotala@folkuniversitetet.se eller 

postadress SU Motala Vadstena, Sjögatan 14, 591 30 Motala 

 

http://www.senioruniversitetet.net/
mailto:sumotala@folkuniversitetet.se
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Kom och jobba med oss! 
 

 

Du är sannolikt en vaken och alert person som kanske saknar ditt 

gamla jobb ibland. Då är du välkommen som funktionär till oss på 

Senioruniversitetet (SU).  

 
Här får du nya ”arbetskamrater” och blir en del av vår gemenskap. 

Kanske vill du bidra med kunskaper som du använt i ditt tidigare 

yrkesliv eller vill du göra något helt annat? Det är både roligt och 

givande att jobba inom SU. Och det finns alltid plats för nya idéer och 

tankar … 
 

i Föreläsningsgruppen som jobbar med att hitta intressanta ämnen 

och föredragshållare och sedan praktiskt genomföra 

föreläsningarna.  

 

i Kursgruppen som jobbar med planering och genomförande av 

pågående kurser och även söker nya ämnen och engagerar lärare.  

 

i Infogruppen som har hand om alla IT-frågor, inklusive vår 

webbplats, administrerar Facebook och ansvarar för färdigställande 

och tryckning av programmet.  

 

i Resegruppen som letar nya resmål med en egen SU-vinkling. 

Resorna genomförs i samarbete med resebyrå och/eller bussbolag.  

 

på Expeditionen med allt som rör vår administration – 

kursanmälningar, fakturahantering, medlemsregistret, och service 

till medlemmarna via telefon, e-post och personligt besök. 

 

… eller med något helt annat och nytt som du tycker behöver 

tillföras vår förening.  
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Som funktionär deltar du kostnadsfritt i en kurs per termin. Du går 

också in gratis på våra föreläsningar. 

 

Visst låter det intressant? Hör av dig till oss per telefon 0141-474 702. 

Telefontider är måndag och onsdag kl 10-12. Du kan också höra av 

dig via e-post till sumotala@folkuniversitetet.se       

mailto:sumotala@folkuniversitetet.se
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Folkuniversitetet och senioruniversiteten   
  

Folkuniversitetet, FU, har sedan slutet av 70-talet medverkat till att 

lokala föreningar av Pensionärsuniversitetet/ Senioruniversitetet 

bildats runt om i Sverige. Idén hämtades från Frankrike där det första 

”Tredje Ålderns Universitet” (Université du Troisième Age) startade 

1973. Verksamheten bygger på att medlemmarna bidrar med sin tid 

och sina kunskaper, för att därigenom bland annat åstadkomma ett 

kursprogram som är anpassat till målgruppen och till överkomliga 

priser.   

Den folkbildning (studiecirklar, annan folkbildning och kultur-

arrangemang) som Pensionärs- och Senioruniversitetet erbjuder sina 

medlemmar sker i samverkan med Folkuniversitetet. I aktuell 

folkbildningsförordnings mening innebär det att Folkuniversitetet är 

ansvarig anordnare. I praktiken betyder det att Folkuniversitetet på 

olika sätt stödjer och medverkar i folkbildningsverksamheten, t.ex.  

genom att ge tillgång till lokaler, kontorsutrymme, hemsida, 

administrativa stödsystem men även i form av ekonomiskt bidrag. 

Folkuniversitetet kan tack vare denna samverkan uppfylla sitt 

ändamål att nå ut till så många som möjligt med ett kursutbud som 

svarar mot individens önskemål och behov.   

  

Cecilia Palm  

Generalsekreterare för FU  
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Styrelse 2021 
  

  

Ewa Rasch, ordförande 

Gunilla Eriksson, vice ordförande & sekreterare 

Yvonne Eldh, ekonom 

Lena Björnståhl, ansvarig för kurser  

Eleonor Thelaus, ansvarig för resor 

Hans Skogsfors, ansvarig för föreläsningar i Motala 

Eyvind Stadig, informationsansvarig 

Bo Hultberg, ledamot 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             i samarbete med  

     
    

 
                                          www.senioruniversitetet.net  

http://www.senioruniversitetet.net/
http://www.senioruniversitetet.net/

