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 OBS!  OBS!  OBS! 
 
Vårens program har ett mindre utbud av 
kurser och aktiviteter än vad vi brukar 
erbjuda. Orsaken är den pågående 
pandemin som gör allt så osäkert. Lägg 
märke till att bio och resor saknas i 
programmet. 
 
Bio 
Cnema har beslutat att inte erbjuda 
möjligheten till seniorbio med kort som vi 
brukar ha. Men precis som under hösten 
kommer Cnema att erbjuda er medlemmar 
ett antal eftermiddagsfilmer till rabatterat 
pris. De annonserar om detta och biljetter 
köps direkt på Cnmea på nätet eller i 
kassan. Se mer information på sista sidan i 
programmet. 
Resor 
Resor har vi inte med i programmet då de 
varit de svåraste att anordna på ett säkert 
sätt under pandemin. Vi har dock planerat 
så att om man lättar på restriktionerna 
kommer vi att erbjuda några resor under 
våren. I så fall går vi ut på hemsidan, via 
massmail och annons i tidningen så att alla 
får möjlighet att anmäla sig 
 
Viktigt att veta om … 
Medlemskap 
För att delta i Senioruniversitetets verksamhet 
krävs att man är medlem i föreningen. 
Avgiften är 200 kronor per år. Medlem kan du 
bli som fyllt 55 år eller är sammanboende med 
föreningsmedlem. Verksamheten finansieras 
till övervägande del av medlemsavgifter och 
avgifter. 
Min sida och e-post 
Det är mycket positivt att allt fler medlemmar 
nu använder bokningssystemet som finns 
under ”Min sida” på vår hemsida. Det under-
lättar för de ideellt arbetande funktionärerna på 
kontoret som då hinner hjälpa dem som inte 
har tillgång till Internet utan måste ringa för att 
anmäla sig till olika evenemang.  
Vi använder allt oftare e-postmeddelanden när 
vi vill informera om något vilket förutsätter att 
du som har e-postadress också läser din e-post. 
Fakturor 
Betala aldrig för en kurs eller ett evenemang 
innan du fått faktura som kommer på e-post 
efter din anmälan. 

Ordförande har ordet 
 
Så har vi lagt en osäker höst bakom oss 
som ändå innebar att vi kunde genomföra 
ett ganska stort antal kurser och några 
andra aktiviteter. När du nu har vårens 
program i din hand skulle jag önska att det 
vore mängder av kurser och aktiviteter att 
välja bland men tyvärr gör pandemin att 
det är ett bantat program. Låt oss hoppas 
att det vi planerat går att genomföra och att 
du hittar något som intresserar dig och 
känns spännande. 
Ända sedan våren har vi fått leva med att 
pandemin satt käppar i hjulen för det vi 
planerat. Ett varmt tack till er medlemmar 
som visat stort tålamod vid alla ändringar 
och som på olika sätt gett oss i styrelsen 
och funktionärerna ert stöd. Jag vill också 
rikta mig till alla våra ideellt arbetande 
funktionärer som gång på gång fått arbeta 
med information om förändringar och 
återbetalningar. Ni har gjort ett fantastiskt 
jobb! 
Låt oss nu hålla tummarna för att våren 
innebär en minskad smittspridning och 
därmed ger oss möjlighet att ses i olika 
aktiviteter. Vi är också beredda att anordna 
ytterligare aktiviteter om så blir möjligt. 
  
Till sist vill jag önska er alla ett gott,  
nytt och friskt 2021 och hoppas innerligt 
att du även fortsättningsvis vill vara 
medlem i SenU Norrköping 
Inga-Lill 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senioruniversitetet i Norrköping 
 
Telefontid:          Måndag – torsdag kl. 10.00 – 12.00 
Adress:               S:t Persgatan 95, 602 33 Norrköping 
Org.nr.:              825003-2748    

Styrelse 
Ordförande 
Inga-Lill Johansson   0735-85 82 01 
Vice ordförande 
Solbjörg Skarbö  
Bergkvist          0706-85 32 29                  
Sekreterare 
Marie Andersson       0767-68 44 48 
Kassör            
Hans Johansson         0706-12 07 30  
Ledamöter           
Inga-Britt Jernqvist   0706-39 64 30  
Bjarne Rönnblom          0700-91 11 01                    
Eva Tellgren             0736-40 70 32 
Suppleanter 
Björn Edstav         0705-72 49 20 
Kenneth Fluor         0709-12 99 72 
 
Kontor 
Samordnare 
Birgitta Ehnström      0703-48 53 52 
Kontorist 
Carina Nagel        011-474 12 47 
Solveig Svensson   
Maud Jansson 
Berit Lindgren 
 
IT- grupp 
Samordnare 
Kenneth Fluor         0709-12 99 72 
Benterik Cronström  0722-25 00 35 
   
Programredaktör   
Marie Andersson      0767-68 44 48       
 
Revisorer  
Ingemar Nimstrand 
Ulf Nersing 
Göran Weber (Suppl.) 
 
Valberedning 
Sammankallande 
Bo Borg        0723-24 82 13 
Ingegärd Comstedt   0730-58 24 32 
Gertie Peterson         0763-93 31 62 
 
Alla funktionärer når du via e-post med adressen: 
förnamn.efternamn@senioruniversitetet.org  
t.ex. britta.larsson@senioruniversitetet.org 
… inga prickar över a och o. Kontoret når du som 
vanligt på adressen senu.nkpg@folkuniversitetet.se 
 
 

 
 
 
Telefon:       011-474 12 47, 474 12 46 
E-post:        senu.nkpg@folkuniversitetet.se 
Hemsida:                   www.senunkpg.se 
             

Kurser 
Samordnare 
Solbjörg Skarbö  
Bergkvist                0706-85 32 29 
Yvonne Hepp Grims        0731-42 10 38 
Ingegärd Comstedt          0730-58 24 32 
Marie Crole-Rees            0730-65 78 44 
Berit Härner 
Barbro Nimstrand           0733-72 75 30 
Eva Tadell                   0737-46 30 79 

Resor  
Samordnare 
Björn Edstav                    0705-72 49 20          
Hannelore Edstav            0709-71 04 33 
Inga-Lill Johansson         0735-85 82 01                                  
Bjarne Rönnblom            0700-91 11 01   
Per-Arne Nordlund          0702-57 44 50                                
 
Studiebesök  
Samordnare  
Jan Hansson                     0703-10 77 20 
Håkan Möller                  0703-23 57 44 
   

Föreläsningar 
Samordnare 
Eva Tellgren                0736-40 70 32  
        
Soppluncher 
Samordnare    
Inga-Britt Jernqvist         0706-39 64 30  
          
Seniorbio  
Samordnare 
Bo Petersson               0727-16 37 53 
 
Funktionärer 
Britt-Marie Andersson   0702-04 91 94 
Ingrid Anjou                  0703-223750       
Inger Johansson             0735-63 98 21 
Birgitta Larsson             0704-35 20 28       
Gun-Marie Lundström   0761-08 21 16       
Eva Lundström              0760-06 47 57 
Per-Arne Nordlund        0702-57 44 50 
Eva Weber              0701-71 10 81                
Marita Wiktorsson         0703-97 01 50 
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Skulpturvandring hösten 2020

3 4

Föreläsningar 
 
Avgift 100 kr. Anmälan görs via Min Sida. 
Om du inte har tillgång till dator kan du vända 
dig till kontoret på tel. 011-474 12 47 eller 474 
12 46. 
 
Kråka Ringborg  
och andra original i Norrköping 
Torsdag den 11 mars kl. 14.00-15.00 
Hemgården Saltängsgatan 7  
Föreläsare: Mikael Andersson, berättare och 
historiker. 
Stora förändringar inom jordbruket i början av 
1800-talet frigjorde mängder av arbetskraft. I 
Norrköpings gryende industrisamhälle fanns 
130 textilfabriker som fångade upp dessa 
människor. Men det fanns också de som stod 
utanför det vanliga samhället. Vi känner dessa 
som original, Vrinnevi-Pelle, Svarta Sara och 
Fia min vän. Ett namn sticker ut, Gideon Kråka 
Ringborg, som under 40-, 50- och 60-talen 
sålde sina trikåalster i Norrköping. Men vem 
var han, möt honom och andra original i detta 
föredrag.  
Bokningen öppnar torsdag den 11 februari kl. 
10.00 och stänger den 25 februari.  
 
Inre hamnen som bostadsområde 
Torsdag den 25 mars kl. 14.00-15.00  
Cnema Kungsgatan 56. 
Föreläsare: Ellinor Källström, 
kommunikatör Norrköpings kommun. 
Tillsammans med representanter för några  
bygg- och fastighetsbolag, berättar Ellinor om 
utvecklingen av inre hamnen till ett nytt 
bostadsområde i Norrköping. Läge vid vatten 
och gångavstånd till centrum ger ett attraktivt 
läge. En ny stadsmiljö växer fram, med en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, småbåts-
hamn och nya kanaler i området.  
Bokningen öppnar onsdag den 24 februari kl. 
10.00 och stänger den 16 mars. 
 
Andrés luftfärd  
och tiden kring hans polarexpedition.  
Torsdag den 8 april kl. 14.00-15.00 
Hemgården Saltängsgatan 7. 
Föreläsare: Sven Lundström, f.d. chef vid 
André-museet i Gränna. 
Många har väl ett förhållande till S A Andrés 
polarexpedition. Några har dömt ut företaget 
som dåraktigt och några fascineras av det 
ödesbestämda i hela händelseförloppet. Sven 
Lundström tar oss tillbaka till 1890-talet och 
de strömningar i samhället som gjorde det 
möjligt att starta projektet. Sven Lundström, 
som moderniserade museet, ger sin syn på  

expeditionen som företeelse. 
Bokningen öppnar den 10 mars kl. 10.00 och 
stänger den 25 mars.  
 
Filmade föreläsningar 
 
OBS: Dessa föreläsningar är utan kostnad och 
du anmäler dig via Min Sida. 
 
Antibiotika - i tjänst och otjänst  
hos djur och människor. 
Måndag den 15 mars kl. 10.30 – 11.45.  
Cnema Kungsgatan 56 
Föreläsare: Alexandra Waluszewski, 
professor vid Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Uppsala universitet. 
För närvarande är hon engagerad i problemet 
med antibiotikaresistens, inklusive 
utvecklingen av nya antibiotika och 
användningen av dessa i djurbaserad mat-
produktion. Hon tar också upp varför mat-
produktion står för majoriteten av världens 
antibiotikakonsumtion samt varför Sverige 
lyckats bryta detta mönster. 
Bokningen öppnar tisdag den 16 februari kl. 
10.00 och stänger den 4 mars. 
 
Sömnen - rekreerande och livsviktig, 
men stundom problemfylld  
Måndag den 3 maj kl. 10.30 - 11.45  
Cnema Kungsgatan 56. 
Föreläsare: Torbjörn Åkerstedt, 
sömnforskare och senior professor vid  
Karolinska Institutet. Tidigare föreståndare för 
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms 
universitet. Han leder en forskningsgrupp som 
studerar sömnens mekanismer och dess roll för 
fysisk och psykisk återhämtning. Även sömn-
störningar, dess orsaker och konsekvenser för 
hälsan. 
Bokningen öppnar onsdag den 7 april kl. 10.00 
och stänger den 22 april. 
 
Neandertalarna och vi  
– lärdomar från evolutionär genetik 
Måndag den 17 maj kl. 10.30 - 11.45. 
Cnema Kungsgatan 56. 
Föreläsare: Svante Pääbo, professor vid 
universitetet i Leipzig.  
Han inledde sin forskarkarriär vid Uppsala 
universitet och disputerade där 1986. Via sin 
forskning hamnade han i Leipzig, där han från 
1997 var med om att bygga upp Max Plank-
institutet för evolutionär antropologi. Han är 
också en av grundarna av paelo-genetiken, 
d.v.s. studier av DNA från sedan länge döda 
organismer.  
Bokningen öppnar tisdag den 20 april kl. 10.00 
och stänger den 6 maj. 

Stadsvandring i Industrilandskapet 
Tisdag den 27 april 
Bonnie Festin gör en vandring som klargör 
historien om Industrilandskapets historia.  
Vad har det varit? Vad är det idag?  
Vad är nytt? 
Samling vid Holmentornet kl. 13.00. 
Vandringen tar ca 1,5 timme. 
Begränsat antal deltagare 20 st. 
Kostnad 100:-  
Bokningen öppnar tisdag 30 mars kl. 10.00 och 
stänger den 15 april. 
 
 
 
 
 
 
 
Soppluncher och 
musikunderhållning 
 
Endast för SenUs medlemmar. 
Anmälan via ”Min sida”. Avbokningar görs 
till SenUs kontor.  
Betala aldrig innan du fått faktura. 
 
Solskenssångaren J.A Hultman från 
Småland presenteras i ord och toner 
Torsdag den 4 mars kl. 13.00 -15.00 
Lokal: Hemgården Saltängsg.  7     
Prästkollegorna Göran Bjarnegård och Sverker 
Ericson framför gamla kända visor och berättar 
om Solskenssångarens liv. 
Pris: 150 kr för soppa, bröd med ost och smör, 
kaffe och kaka samt underhållning. 
Bokningen öppnar tisdag 9 februari kl. 10.00  
och stänger den 22 februari.  

Tonbandet från Norrköping 
Torsdag den 15 april kl. 13.00 – 15.00 
Lokal: Hemgården Saltängsgatan 7. 
Lärargänget som sjungit ihop i många år 
underhåller med sång, musik och show. 
Pris: 150 kr för soppa, bröd med ost och smör, 
kaffe och kaka samt underhållning. 
Bokningen öppnar torsdag 16 mars kl. 10.00  
stänger den 5 april. 

 
 
 

Stadsvandring på öster  
Tisdag den 4 maj 
Bonnie Festin gör en vandring på öster med 
avslut på Sylten. Vi börjar vid konstmuseet och 
går mot Oxelbergen och vidare till Sylten 
Vad är nytt? Vi får en historisk berättelse om 
Sylten och besöker växthusen med kaktus-
plantorna. 
Samling vid Konstmuseets entrè kl. 13.00. 
Vandringen tar ca 1,5 timme.  
Begränsat antal deltagare 20 st. 
Kostnad 100:-  
Bokningen öppnar onsdag 31 mars kl. 10.00 och 
stänger den 22 april. 
 
Ansvarig för vandringarna 
Janne Hansson 0703-310 77 20 
Håkan Möller   0703-23 57 44 
 
 

 
JAZZPUB med Östgötabandet - 
storbandslegendarer 
Fredag den 26 mars kl. 19.00    
På Odd Fellows festlokal Vattengränden 9 
Under temat Dåtidens dansmusik - nutidens 
klassiker får vi njuta av många klassiker som 
Take the A-train, Splanky mfl. Även våra 
svenska legendarer som Thore Ehrling och 
Harry Arnold finns med på repertoaren. 
Pris 275 kr inkluderar Paj med matig grön-
sallad och första drycken. Möjlighet att köpa öl 
och vin.  
Bokningen öppnar torsdag 25 februari kl. 10.00 
och stänger den 16 mars.  
 
Symfoniorkestern med dirigentelever 
Torsdag den 22 april kl. 19.00 
Lokal: Louis De Geer 
Ett unikt tillfälle att få uppleva dirigentelever 
från Musikhögskolan i Stockholm som visar 
hur de tar sig an kända musikstycken. 
OBS Konsertbiljetterna är gratis och vi 
serverar ingen soppa före konserten. Anmälan 
görs som vanligt via ”Min sida”. 
Bokningen öppnar onsdag 25 mars kl. 10.00  
och stänger den 19 april  

 
 
 
 
 

Stadsvandringar



 
 
 
Vårens konstträffar 2021 
Föreläsningarna ger dig en chans att möta 
Konstmuseets intendenter och få djupare kunskap 
om konsten som finns i samlingen samt i de 
tillfälliga utställningarna. Vid träffarna tittar vi 
närmare på olika ämnen ur ett konstvetenskapligt 
perspektiv. 
 
Tisdag 9 mars kl. 10.00 – 12.00 
Den talande tystnaden. Piet Saenredam, 
Vilhelm Hammershoi och Giorgio Morandi 
Det finns en viss typ av föreställande måleri där 
man som betraktare upplever bilden som tyst. Inget 
överflödigt finns, inga storslagna gester pockar på 
uppmärksamhet. Genom att göra några konst-
historiska nedslag – från 1600-talets Holland via 
danskt sekelskifte till den italienska modernismen – 
följer vi detta spår för att resonera kring hur denna 
effekt av tystnad kommer sig och vilka möjligheter 
vi betraktare har att klä upplevelsen i ord. 
Martin Sundberg, intendent Samlingen. 
 
Tisdag 23 mars kl.10.00 -12.00 
You don´t love me yet – Samlingen 1987-2003 
I utställningen visas ett urval av de verk som in-
förlivades i Norrköpings Konstmuseums samling 
under Birgitta Flensburgs ledning 1987-2003. För 
tio år sedan undersökte konstvetaren Andrea 
Kollnitz samlingen ur ett genusperspektiv och pekar 
på en förändring under Birgitta Flensburgs ledning. 
Nu balanseras representationen för inköp och 
utställningar. Hur kan den utvecklingen förstås? 
Birgitta Flensburgs chefskap sammanfaller 
dessutom med en turbulent tid i Sverige; 1990 slår 
den ekonomiska krisen till, beslutet att bygga 
Öresundsbron fattas och rasistiskt motiverade 
attacker mot flyktingförläggningar äger rum. Vilka 
berättelser och avtryck kan vi skönja hos konsten 
under den här perioden? Ur samlingen träder 
konstnärer som Eva Löfdahl (f. 1953), Matts 
Leiderstam (f. 1956), Magnus Bärtås (f. 1962) och 
Johanna Billing (f. 1973) fram. Bland de varierande 
uttrycken och materialvalen skymtar frågor om vad 
det innebär att leva tillsammans. Hur kan vi ta hand 
om, förstå varandra och värna platsen vi lever på? 
Helena Scragg, utställningsintendent  
  
 
 
 
 

Tisdag 20 april kl. 10.00-12.00 
Säsongens bästa! Om kanon och konstkritik 
Museichefen och konstkritikern Aron Borelius 
ansträngde sig under sina år vid Norrköpings  
Konstmuseum att forma samlingen – vårens stora 
utställning vittnar därom. Genom att skriva fram 
vissa konstnärer och utställningar ville han påverka 
hur vi ser på konsthistoria. Genom begreppet kanon 
kan vi blicka tillbaka och analysera hans tillväga- 
gångssätt för att bättre förstå varför vissa  
konstnärer koms ihåg medan andra glöms bort. 
Martin Sundberg, intendent Samlingen.  
 
Norrköpings konstmuseum genom SenU. 
Tel:  011-4241247 
Pris: 400:- 
Konstmuseet, Kristinaplatsen 
 

 
Isaac Grünewald, Det sjungande trädet 1915 
 
Musik och sång 
 

Körsång – Bråvikskören 
Ingen körsång under våren p g a pandemin.  
Sången återkommer till höstterminen. 
 
Spisarcirkel Jazz och Blues  
Vår populära jazzcirkel fortsätter under våren 
Jan och Bjarne kommer tillsammans med några 
gästföreläsare /krönikörer att svara för vårens 
jazzcirkel. Deltagarna i spisarcirkeln kan även  
delta med egna jazz/bluesskivor och minnen.  
Välkomna både ”nya och gamla” spisare till en  
trevlig samvaro med skön musik!  
Jan Nilsson  0739-83 35 48 
Bjarne Rönnblom 0700-91 11 01 
Mån 13.30 -15.00 Start 8 feb 
OBS! Avslutningen 12 april tiden 13.30 – 16.00 
9 gånger  700:- 
Lokal Hemgården, Saltängsgatan 7                          
 
Lyssna på klassisk musik 
Ingen kurs i vår på grund av Corona. 
Vi återkommer till höstterminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konst, konsthantverk och 
konsthistoria 
 
Akrylmåleri 
I den här kursen lägger vi tonvikt på landskaps-
motiv. Hur du skapar liv och djup i en bild. Vi går 
igenom lite om teknik och material, olika 
perspektiv, motivval och färglära för att nämna 
några punkter. Du har även möjlighet att komma 
med önskemål angående kursupplägg och 
individuell handledning. 
Kursen vänder sig till alla oavsett erfarenhet. 
Material ingår inte i kursavgiften. 
Agneta Östlund 011-474 12 47 
Mån 09.30 – 12.00 Start 15 feb 
8 gånger  1040:- 
Lokal FU Konstateljén S:t Persgatan 95 
 
Akvarell fortsättning 
Vi fortsätter med vår populära akvarellkurs. I denna 
fortsättningskurs får du fortsatt träning i att utnyttja 
akvarellfärgernas vackra pigment och egenskaper. 
Kursen är lämplig för dig som målat en del i 
akvarell men välkomnar även dem som vill prova 
på. I kursen går vi igenom material, lite om 
motivval, färglära, olika perspektiv mm. 
Även nya deltagare med olika erfarenheter är 
välkomna. 
Material ingår inte i kursavgiften. 
Agneta Östlund 011-474 12 47 
Tis 09.30 – 11.45 Start 16 feb 
8 gånger   1040:-                  
Lokal FU Konstateljén S:t Persgatan 95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keramik 
Denna kurs passar både nybörjare och mer erfarna.                  
Vi kommer att arbeta med stengodslera och du får                    
prova på olika tekniker som kavla, tumma, 
skulptera och dreja. Du skapar dina egna unika 
föremål och väljer själv att fokusera på den eller de 
tekniker som passar dig bäst. Vi kommer också att 
gå igenom olika dekorationstekniker och inspirera 
varandra i gruppen. 
Kostnad för material och bränning tillkommer. 
Agneta Sandell                       011- 474 12 47 
9sandell@telia.com 
Grupp 1 
Tors 09.00 – 12.00                  Start 11 feb 
8 gånger                                  1200:- 
Grupp 2 
Fre 09.00-12.00                      Start 12 feb 
8 gånger                       1200:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
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» Anmälan till kurser kan göras från 13 januari och via hemsidan  www.senunkpg.se under knappen kursanmälan eller om 
du inte har tillgång till dator på särskild blankett.  Vi tar inte ta emot kursanmälan per telefon, via lärare eller via e-post. 

» Förnyad anmälan varje termin krävs för alla kurser. Om någon kurs blir fulltecknad första anmälningsdagen tillämpar vi lottning. 

» Statsbidragssystemet kräver att alla bildningsförbund i sina register noterar kursdeltagarnas fullständiga personnummer. Vi ber 
dig därför att ange hela personnumret (10 siffror). 

» Vi kan inte starta en kurs med alltför få deltagare. För vår planering är det därför av vikt att din anmälan kommer in så tidigt som 
möjligt. Vi kontaktar dig om kursen inte startar. Om plats finns kontaktas reserv per telefon. 

» Kursavgiften omfattar normalt inte kurslitteratur, material, resor, exkursioner eller fotokopior som kursmaterial. Transporter vid 
utflykter som del av kurs ordnas genom samåkning.      

» Betala aldrig kursavgift förrän du fått faktura på din kurs! Kallelse och faktura kommer från Folkuniversitet och skickas 
ut cirka 10 dagar före kursstart. Som framgår av fakturan tillämpar vi de anmälningsvillkor som Konsumentverket och 
Folkbildningsförbundet principiellt enats om. Vid avbokning gäller Folkuniversitets regler. 

» För att veta vilken nivå du ska anmäla dig till på språkkurserna gå in på  
 www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Europeiska-referensramen-for-sprak/

Kurser/Studiecirklar
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Hälsa och dans 
 
Senior Power styrketräning pass 1 
I Senior Power kombinerar vi styrka och 
styrketräning med få danssteg. Ett unikt sätt att 
utmana musklerna i kroppen utan att behöva lyfta 
vikter. Till vår hjälp vid styrketräningen använder 
vi en stol och gummiband. 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Mån 09.00 – 09.45 Start 1 feb 
12 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Senior Power styrketräning pass 2 
Se Senior Power styrketräning pass 1 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Tors 10.40 – 11.25 Start 4 feb 
12 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Linedance 
Detta är en kurs där vi lär oss dansens olika steg 
och rörelser. Alla är välkomna, både nybörjare och 
erfarna. Alla kan hänga med i denna roliga form av 
motion. Linedance innehåller flera olika stilar, både 
gammalt och modernt. Och på köpet får du 
hjärngymnastik. 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Tis 09.00 – 09.45 Start 2 feb 
12 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Yinyoga pass 1 
Yinyoga har sitt ursprung i Kina.  
Yinyogan är lugn och stillsam och positionerna 
hålls under en längre tid. Musklerna slappnar av 
och gör det möjligt för kroppen att komma  
djupare in i rörelsen och gör ligament och bindväv 
mjukare. Yinyoga främjar flexibilitet i områden 
som ofta känns stela. De mycket enkla positionerna 
utförs alltid liggande eller sittande.  
Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter  
yinyoga dina muskler slappna av helt. Vi slappnar 
av och låter kroppen bara vara.   
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Tis 09.50– 10.35 Start 2 feb 
12 gånger  600:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Yinyoga pass 2  
Se Yinyoga pass 1  
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Ons 10.40 – 11.25 Start 3 feb 
12 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Yogalates för nybörjare 
Inre styrka och muskulatur från pilates och 
smidighet, lugn och mindfulness från yoga. För alla 

som vill komma igång och minska smärtor från 
rygg, nacke/axlar, knän och höfter. Vi arbetar med 
egen kroppstyngd. 
Carmen Neemre 011-474 1247 
Tis 10.40 – 11.25 Start 2 feb 
12 gånger  600:- 
Lokal Hemgården, Saltängsgatan 7 
 
Yogalates Pass 2 för leder 
I yogalates utgår vi från pilates med yogainfluenser. 
I passet går vi igenom kroppens alla rörelser. Vi 
arbetar på golvet och står inte i olika poser. 
Med pilates blir du smidigare, får mental vakenhet,  
hållning, styrka och kroppsform. I denna Yogalates 
ingår övningar som speciellt stärker höft och rygg. 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Tors 09.00 – 09.45 Start 4 feb 
12 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Pilates  
Pilates bygger upp corestyrka (mage och rygg),  
armar och ben, vilket är ett måste om du ska kunna 
fortsätta träna säkert och utan att skada dig. På 
köpet får du smidighet. Inga bollar eller övningar 
med huvudet nedåt.   
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Ons 09.50 – 10.35 Start 3 feb 
12 gånger  600:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Zumba –Gold-Basic Nybörjare 
Zumba Gold vänder sig till aktiva äldre med lite  
enklare koreografier och inte så mycket höftrörelser  
och inga hopp. Zumba Gold är en blandning av  
roliga steg till all sorts musik från hela världen. 
Vi jobbar även med olika tempon. Var beredd på att 
du blir lite varm. Alla muskler får arbeta från hjässa 
till fot. Koordination tränas, dvs fötterna för sig och 
händerna för sig, för att sedan samordna rörelserna. 
Vi jobbar främst med rörelseglädje. 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Ons 09.00 – 09.45 Start 3 feb 
12 gånger  600:- 
 Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Zumba –Gold-Pass 2 fortsättning 
Se Zumba Gold Basic. 
I Zumba Gold fortsättning, har vi dessutom med lite  
nostalgimusik som inte är med i Zumba Gold Basic. 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Tors 09.50 – 10.35 Start 4 feb 
12 gånger  600:-- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Let´s dance -  
koordination, kondition och rytm i par 
Lätta övningar i koordination och steg samt 
stegkombinationer efter olika rytmer. Helst i par 

men det går också att komma ensam. Ingen speciell 
klädsel, vanliga inneskor (ej gympaskor). 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Ons 11.30 – 12.15 Start 3 feb 
12 gånger  600:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Medicinsk yoga 
Medicinsk yoga är en mjuk och lugn träningsform  
som stärker dig både fysiskt och mentalt. Den 
passar alla och du utgår helt från dina egna 
förutsättningar. Vi integrerar fysiska rörelser med 
andningstekniker, avslappning och meditation. Inga 
förkunskaper krävs och övningarna går att göra på 
yogamatta eller sittande på en stol. Medicinsk yoga 
minskar stress och har bra effekt på bland annat 
besvär från rygg, nacke och axlar. Yogan hjälper 
dig att skapa ökad hälsa och balans i din vardag. 
Anneli Hedlund  0722-30 5123 
Mån 10.00 -11.30  Start 1 feb 
12 gånger   1000:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7  
 
Litteratur och eget skrivande 
 
Kultur- och idéhistoria 
Grupp 2 
Vi fördjupar oss i intressanta personer och 
händelser ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30 Start 16 feb 
5 gånger ojämna veckor 525:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Kultur- och idéhistoria 
Grupp 3 
Se grupp 2 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 10.00 – 11.30 Start 23 feb  
5 gånger jämna veckor 525:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Kultur- och idéhistoria 
Grupp 4 
Se grupp 2 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30 Start 23 feb 
5 gånger jämna veckor 525:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 
 
Bokcirkel  
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om 
böcker. Vi läser olika typer av romaner och börjar 
med Bergens stjärnor av Jojo Moyes. Vid första 
tillfället bestämmer vi vilka andra böcker vi skall 
läsa under terminen. Vi träffas var tredje vecka. 
Inger Johansson                        073-563 98 21 
Mån 13.00 – 14.30                     Start 15 feb 
5 gånger                                     525:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Bokcirkel 2 
Utgår under våren p g a pandemin. 
Återkommer till höstterminen. 
 
Skrivglädje – en ny form av skrivarkurs 
Det här är en kurs för dig som tycker om att skriva, 
lära dig mer och utveckla skrivandet tillsammans 
med andra. Vi provar snabba, lekfulla övningar och 
också att skapa något längre texter. Det är glädjen 
att uttrycka dig i skrift som är det viktiga! 
Marie Bjelkefelt 0730-34 89 05 
Tis 10.00 – 12.15 Start 16 feb 
5 gånger, ojämna veckor 650:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Språk 
 
Engelska nivå B1 måndag 
I den här gruppen diskuterar vi aktuella händelser i 
världen när vi träffas.  
Alec Hoatson  0707-83 97 95 
Mån 09.00 – 10.30 Start 1 feb 
10 gånger  800:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Engelska nivå A2 torsdag 
Get comfortable speaking English 
Vi pratar på engelska utifrån enklare texter vi läser 
samt utifrån vår vardag och våra intressen. 
Anna Bratt  0702-12 55 61 
Tors 09.00 – 10.30 Start 18 feb 
8 gånger  640:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Engelska nivå B1 torsdag 
Improve your English 
Vi diskuterar på engelska aktuella händelser av 
gemensamt intresse och samtalar kring en bok vi 
läser. 
Anna Bratt  0702-12 55 61 
Tors 11.00 – 12.30 Start 18 feb 
8 gånger  640:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Franska nivå A2  
Vi repeterar och har mycket trevligt. Vi klarar enkel 
konversation med enkla ord och fraser. Denna 
termin fortsätter vi med vår nya bok "les couleurs 
primaires" av Melissa Verreault  
ISBN 978-2-278-08094-6 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Mån 15.00 - 16.30 Start 1 feb 
12 gånger                           960 :- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  
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Franska nivå A2  
Vi repeterar och har mycket trevligt. Vi klarar enkel 
konversation med enkla ord och fraser. Denna 
termin fortsätter vi med vår nya bok "les couleurs 
primaires" av Melissa Verreault  
ISBN 978-2-278-08094-6 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Tis 10.30 – 12.00    Start 2 feb 
12 gånger                           960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 
Franska nivå B1  
Vi fortsätter med lätt och trevlig konversation och  
fortsätter med vår bok "Les deux messieurs de 
Bruxelles" av Eric Emmanuel Schmitt  
ISBN 978-2-253-00070-9 
Michèle Alstander     0705-36 53 41 
Ons 15.00 – 16.30 Start 3 feb 
12 gånger  960:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95  
 
Franska nivå B2/C1              
När vi träffas diskuterar vi om aktualitet och 
fortsätter med vår bok "Une vie" av Simone Veil.  
ISBN 978-2-253-12776-5 
Michèle Alstander                    0705-36 53 41 
Tis 15.00 – 16.30                       Start 2 feb 
12 gånger                                   960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95   
 
NYTT! NYTT! 
Digital kurs Franska A2/B1  
I vår provar vi något nytt. 
Vi ordnar en kurs digitalt, som kan följas hemifrån  
på dator, platta eller telefon. Passar extra bra i 
coronatider, men ger oss också möjlighet att 
använda modern teknologi för den som vill prova 
på. Vi använder oss av programmet ZOOM. 
Deltagarna får i god tid före kursstart en skriftlig 
information hur man laddar ner och kommer igång. 
Kursen leds av Michèle Alstander, som redan nu 
har digitala kurser på Folkuniversitet. Om önskemål 
finns ordnar vi ett informationstillfälle innan kursen 
startar. Vi har lätt och trevlig konversation som i en 
vanlig klass. Vi läser en ny bok "New York 24h 
chrono" av Nicolas Ancion. 
ISBN 978-2-278-07970-4 
Ni är välkomna i vår digitala kurs. 
Michèle Alstander                    0705-36 53 41 
Tors 10.30 -12.00                       Start 4 feb 
12 gånger                                   960:- 
 
Fransk konversation nivå B2 
Vi läser aktuella böcker, med mer fokus på 
samhälle än litteratur. Vi studerar det moderna 
ordförrådet och belyser språkliga företeelser. 
Malou Jergner-Ekervik   0709 -45 6157 
Ons 10.00 -11.30                  Start 3 feb                                
6 gånger ojämna veckor          480:- 
Lokal FU S:t Persgatan 9 

Spanska Nybörjare (2 lekt x 45min) 
Det här är en kurs för dig som inte har läst spanska 
tidigare. Vi bygger upp språket från början. 
Litteraturen vi använder är Caminando 1  
ISBN 978-91-27-43714-2 Natur o Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Ons 10.30 – 12.00                     Start 3 feb 
12 gånger                                  960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Spanska A1 termin 1 (3 lekt x 45min) 
Det här är en fortsättningskurs och också för dig 
som ev har läst lite spanska tidigare. Vi bygger upp 
språket från början. Litteraturen vi använder är 
Vistas 1 ISBN 978-91-523-2719-7 Samona 
utbildning.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Mån 09.30 – 12.00                   Start 1 feb 
12 gånger                                 1440:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Spanska A1 termin 5 (3 x 45min)  
På den här kursen arbetar vi med läsförståelse, 
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig 
kommunikation. Litteraturen vi använder är 
Caminando 1 tredje upplagan Natur och Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Tors 13.30 –16.00         Start 4 feb 
12 gånger                              1440:- 
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95 
 
Spanska A2 termin 1 (3 x 45min) 
På denna kurs arbetar vi med läsförståelse, 
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig 
kommunikation. Vi kommer att använda boken 
Caminando 2 fjärde upplagan Natur och Kultur. 
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Tors 09.30 – 12.00                       Start 4 feb 
12 gånger                                     1440:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
  
Spanska B1 termin 2 (3 x 45min)  
Det här är en kurs för dig som har läst en termin på 
nivån B1enligt Europarådets referensram eller på 
annat sätt har fått motsvarande kunskaper. Vi 
arbetar med läsförståelse, skrivfärdighet, hör-
förståelse och muntlig kommunikation.  
Vi använder Caminando 3, tredje upplagan, av 
Natur och Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Fredag 09.45 – 12.15          Start 5 feb 
12 gånger                             1440:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
 

Spanska B2 termin 1 (3 x 45min) 
Den här är den förste kursen i spanska på nivå B1 
enligt Europarådets referensram. Vi arbetar med 
läsförståelse, skrivfärdighet, hörförståelse 
och muntlig kommunikation. Vi använder boken 
Caminando 4 tredje upplagan  
ISBN 978-91-27-40695-7 Natur och Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Mån 13.30 – 16.00                    Start 1 feb 
12 gånger                                  1440 :-                                 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Italiensk konversation - Två grupper 
Fortsättning från höstterminen. Vi utgår från texter 
av olika slag och övar språket på olika sätt. Vi 
använder de färdigheter vi redan har och lär oss nya 
hela tiden. 
Grupp 1 
Asia Della Rosa    0739-31 19 33                         
Mån 8.45 – 10.15               Start 1 feb 
10 gånger                  800:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Grupp 2                                     
Asia Della Rosa                  0739-31 19 33 
Mån 10.30 -12.00                Start 1 feb      
10 gånger                              800:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Tyska A2 
Vi samlas kring det tyska språket och studerar även 
tysk realia. Tyska texter analyseras, grammatik 
genomgås, likaså ordkunskap. Valda ämnen 
diskuteras eller skrivs ner. Vi lyssnar på tysk musik 
och ser emellanåt någon tysk film. 
Britt Erici                                0763-10 26 36 
Ons 10.00 -11.30                     Start 3 feb 
12 gånger                                 960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Att förstå drömmens språk 
Vad vill dina drömmar säga dig och hur kan vi 
förbättra vårt sätt att tänka? Innehållet i denna kurs 
är för dig som är intresserad av att utforska dina 
drömmar och ditt tänkande och hur det kopplar till 
ditt liv och din vardag. Kursledaren Anders 
Omstedt är utbildad drömgruppsledare från 
Drömgruppsforum och har arbetat med drömmar i 
många år. Deltagarna kommer att få litteraturtips 
och sammanfattande texter både inom dröm- och 
hjärnforskning. Drömgruppsforums hemsida: 
dromgruppsforum.org.se 
Anders Omstedt                      0709-49 24 77 
Ons 9.30 – 12.00                      Start 10 feb 
6 gånger jämna veckor           780:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  
  
 
 

Historia 
 
Slott och herresäten i Östergötland 
I Östergötland finns ett stort antal historiskt 
intressanta slott och herresäten. Vi väljer ut några 
och studerar arkitektur, konst, inredning, och vem 
som byggde och bodde där. Vid en sammankomst 
åker vi på studieresa om pandemin så tillåter och 
förlänger det mötet till en halvdag. Den här 
terminen vänder vi oss främst till dem som inte 
tidigare deltagit i den här kursen. 
Inga-Lill Johansson     0735-85 82 01 
Tors kl 10.00 – 11.30          Start 4 feb 
6 gånger                                  630:-  
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
De kungliga slotten - Drottningholm 
I vår serie de kungliga slotten kommer vi under 
våren att studera Drottningholm. Under våren 2020 
startade vi en kurs om Drottningholm men fick 
direkt avbryta på grund av pandemin. Nu börjar vi 
om på nytt och såväl tidigare som nya deltagare är  
välkomna. Du kan välja mellan en förmiddags- eller 
en eftermiddagsgrupp.  
Förutom det fantastiska slottet kommer vi att 
studera Drottningholmsteatern, trädgården, parken 
och Kina slott. 
Inga-Lill Johansson    0735- 85 82 01 
Tis10.00 – 11.30 eller    Start 9 feb 
Tis 13.30 – 15.00           Start 9 feb                           
6 gånger                       630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Medicinens historia  
I denna kurs gör vi nedslag i medicinens historia 
från antiken till nutid. Huvuddelen handlar om 
utvecklingen på 1800- och 1900-talen. Vi 
samtalar bland annat om: 
- kirurgi före och efter införandet av 
sövning/smärtbehandling/bakteriefri miljö 
- infektionssjukdomarnas orsak och behandling 
genom tiderna 
- epidemier/pandemier från pest och kolera till 
covid-19 
- psykiatri från att driva ut onda andar till 
behandling med mediciner och olika terapier 
- läkemedlens utveckling genom alla århundraden 
Synen på förebyggande hälsovård genom tiderna 
kommer att belysas, liksom hur synsättet på kropp 
och själ varierat under århundradena. Kvinnan som 
patient och som givare av vård diskuteras också. 
Olle Wärngård 0706-74 56 74 
Tis 10.00 – 11.30 Start 16 feb 
6 gånger   630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
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Historiska kvinnor 26 
Vi presenterar en ny kurs på temat – intressanta 
kvinnor i historien. Bl.a. kommer Florence Stevens 
(Huseby), Ester Blenda Nordström (tidig 
”wallraffare”), Emelie Piper (Löfstad), Augusta 
Lundin (modeskapare vid sekelskiftet, Maria 
Pavlovna (rysk prinsessa i Sverige), Viktoria 
Benedictsson (författare som skrivit bl a ”Fru 
Marianne”) m.fl. intressanta kvinnors levnadsöden 
att tas upp. Kursens innehåll ska ge personliga och 
levande porträtt av dessa kvinnors liv, med 
intressanta och roliga detaljer som den allmänna 
historiebeskrivningen ofta förbiser.  
Kursen är fristående. 
Ann-Marie Persson 0767-62 17 37 
Ons 14.00 – 15.30 Start 24 feb 
6 gånger, 3 mars, 17 mars,  630:-    
24 mars, 14 april, 28 april         
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
 
Naturkunskap 
 
Fågelexkursioner 1 
Vi tar oss till utsiktsberget i den klassiska fågel-
lokalen Svensksundsvikens naturreservat och 
Djuröns naturreservat vid Svensksundsvikens 
nordvästra sida. Båda lokalerna hyser bl.a. de flesta 
av havsstrandängarnas fågelfauna. Tre nya 
utflyktsmål går till naturreservat i barrskogsmiljöer 
i Kolmårdens djupa skogar såsom Ämtefall, 
Rövareberget och Ösbyskogen. Där hoppas vi få 
höra och se några av de alltmer sällsynta mesarna  
talltita, svartmes och tofsmes. 
Göran Esbjörnsson 0768-08 80 36 
Ons 10.00 – 11.00 (info) Start 7 apr 
5 utflykter och info-timma Pris 650:-  
Start för halvdagsutflykt kl.     08.00 – 12.00  
Datum                                         14 april 
Lokal – endast informationsträffen –  
Naturarium Östra Promenaden 7 A 
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid  
första sammankomsten. 
 
Fågelexkursioner 2 
Text se ovan. 
Göran Esbjörnsson 0768-08 80 36 
Ons 11.00 – 12.00 (info) Start 7 apr 
5 utflykter och info-timma       Pris 650:-  
Start för halvdagsutflykt kl.     08.00-12.00  
Datum                                         21 april 
Lokal – endast informationsträffen –  
Naturarium Östra Promenaden 7 A 
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid  
första sammankomsten. 
 
 
 
 
 
 

Vårens växter 1 
Kom med och njut av vårens blomprakt. Vi besöker  
fyra platser i närområdet. Fundera gärna på om du  
har egna önskemål om utflyktsmål. Årets 
dagsutflykt den 7 juni går till Örberga kalkkärr och 
Marstads ängar. Båda i Mjölby kommun. 
Göran Göransson  0706-19 82 07 
Mån  10.00 – 11.00 (info) Start 12 apr 
5 utflykter och infotimma. Pris 650:- 
Start för halvdagsutflykt kl.     09.00 – ca 12.00 
Datum                                        10 maj. 
Heldagsutflykt den 7 juni. 
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid  
första sammankomsten.  
Lokal – endast informationsträffen –Naturarium  
Östra Promenaden 7 a. 
 
Vårens växter 2 
Text se ovan 
Göran Göransson 0706- 19 82 07 
Tis 10.00 – 11.00 (info) Start 13 apr 
5 utflykter och infotimma. Pris 650:- 
Start för halvdagsutflykt kl.    09.00 – ca 12.00 
Datum                                        11 maj.  
Årets dagsutflykt den 8 juni går till Örtberga 
kalkkärr och Marstads Ängar. båda i Mjölby 
kommun. 
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid  
första sammankomsten 
Lokal – endast informationsträffen – Naturarium  
Östra Promenaden 7 a. 
 
 

 
Ljusfors Naturreservat Fågelexkursion 
 
Vin 
Vinkunskap 
Vi samtalar kring kända druvsorter,  
vinmakarens arbetsår, hantering av vinrankan , 
vinframställning, vinprovning mm. Praktiskt 
bekantar vi oss med och provar vin av en sorts 
druva varje gång. Nybörjarkurs. 
Gudrun Erlandsson                   0705-22 4653 
Ons 13.30 – 15.00                       Start 17 feb 
6 gånger                                      630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
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KURSANMÄLAN
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Jag anmäler mig till följande kurser:

Anmälningsblanketten sänds till: Senioruniversitetet, S:t Persgatan 95, 602 33 Norrköping
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Senioruniversitetet
S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Inloggning till Min sida 

På hemsidan www.senunkpg.se klickar du på länken Min sida. Du kommer då till en sida som ser ut 
som bilden nedan. Där loggar du in med e-postadress och det lösenord du fått via e-post. 

Systemet bygger på att det finns korrekta e-postadresser i medlemsregistret. 

 

Du kommer då till nästa sida (se nedan). Där kan du klicka på (1)”Inloggningsuppgifter” och välja 
ditt eget lösenord. Om du väljer att skapa ditt eget lösenord ska du blanda stora och små bokstäver 
samt siffror. Lägg gärna till ett tecken (?,&, % eller liknande) för att öka säkerheten. Minst sex tecken 
ska lösenordet innehålla. 
Om du vill anmäla dig till ett evenemang, klicka på (2) ”Evenemang”. Där visas aktuella evenemang 
när första anmälningsdagen infaller. Bokningen öppnar när kontorets telefontid börjar, kl. 10.00. 
Detta för att även de som saknar e-post ska ha chansen att anmäla sig till de olika evenemangen. 
Under fliken (3) ”Ekonomi” kan du se betalningar, förfallna fakturor m.m. 
Fliken (4) ”Uppgifter” innehåller ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Där kan du själv 
ändra dina uppgifter om du byter nummer, adress, e-post eller namn. 

 

OBS! Kurser anmäls som tidigare via fliken”Kursanmälan” på hemsidan eller på blanketten 
som följer med programmet. 

Betalningar: Viktigt att man betalar på den faktura som kommer via e-post eller som brev. 
Om man inte använder fakturan måste OCR-numret vara korrekt, annars kan betalningen inte 
registreras. 

Om du har frågor, synpunkter, förslag eller idéer om vår verksamhet, använd formuläret som finns på 
hemsidan under fliken ”Kontakt/Idéer/Förslag”.  

Behöver du hjälp med inloggningen? Ring kontoret 011-474 12 47 eller 011-474 12 46 
måndag – torsdag kl. 10 – 12. 

Du som saknar e-post ringer kontoret som hjälper dig med evenemangsanmälan. 

 

1 2 3 4 



DAGBIO

ON THE ROCKS 
Regi: Sofia Coppola | Längd: 1 
h 37 min | Land: USA

DAVID COPPERFIELDS 
ÄVENTYR OCH IAKTTA-
GELSER
Regi: Armando Iannucci | 
Längd: 1 h 59 min | Land: 
Storbritannien

SÅNGKLUBBEN
Regi: Peter Cattaneo | Längd: 
1 h 50 min | Land: Storbritan-
nien 

ORCA
Regi: Josephine Bournebush 
| Längd: 1 h 45 min | Land: 
Sverige  

MIN DOTTER GLORIA
Regi: Robert Guédiguian | 
Längd: 1 h 39 min | Land: 
Frankrike, Italien

SUMMERLAND
Regi: Jessica Swale | Längd: 
1 h 39 min | Land: Storbritan-
nien

LEVA PÅ HOPPET
Regi: Maria Sødahl | Längd: 
2 h 10 min | Land: Norge, 
Sverige

BAGERIET PÅ PORTO-
BELLO ROAD
Regi: Eliza Schroeder | 
Längd: 1 h 37 min | Land: 
Storbritannien
 

FEBRUARI

MARS APRIL

Varje tisdag klockan 14:00 och 14:30 visas ett 
urval filmer från det gångna året, till särskilt bra 
pris för pensionärer (70 kr). Varmt välkommen!  
På grund av rådande pandemi kan ändringar behöva göras 
snabbt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i pro-
grammet. Uppdaterad information hittar du på cnema.se. 
Programmet startar 12 januari, biljetter släpps 7 januari. Våren 2021

Säkerhet på Cnema 
Trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet både för våra besökare och medarbetare. Vi följer nog-
grant och löpande myndigheternas rekommendationer och uppdateringar angående coronaviruset. 
Vi uppmanar alla att köpa biljetter online eller med kort i biljettkassan. Vi har en hög städfrekvens i våra 
lokaler för att säkerställa att du har en ren miljö att vistas i under ditt besök, och gott om handdesinfek-
tionsmedel utställt i lokalerna. Om du är sjuk ber vi dig stanna hemma och ta hand om dig. 

Hitta hit: Cnema ligger på Kungsgatan 56 i Norrköping. 
Kontakt: info@cnema.se | 011-15 15 15 | cnema.se

JANUARI
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