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Ordförande har ordet   
Låt mig börja med att önska er alla en god jul och ett gott nytt 2022! 

I din hand har du vårens program med Senioruniversitetets alla planerade kurser och aktiviteter. 
Hoppas att du ska hitta mycket intressant att ta del av. Vi har planerat för ett ”normalt” program; det 
vill säga fullt kursutbud, ett antal resor såväl endags- som teaterresor, studiebesök, stadsvandringar, 
föreläsningar, bio, soppluncher och tipspromenader. Låt oss hoppas att pandemin har förstånd att 
lämna oss så vi slipper att återfå restriktioner som hindrar oss från att mötas. 

Det vi märkt tydligt under hösten har varit glädjen över att kunna träffas; att det sociala mötet är 
viktigt oavsett om man äter soppa tillsammans eller pluggar tyska verb eller stadsvandrar. Vi 
kommer också att fortsätta erbjuda digitala alternativ som ett komplement. 

Under pandemin tappade vi ett antal medlemmar men nu kommer många tillbaka och även helt nya 
medlemmar kommer till.  Det känns naturligtvis bra. Under hösten har vi provat att ha fler aktiviteter 
på hemmaplan, på S:t Persgatan 95, där vi har kontor och kurslokaler i samarbete med 
Folkuniversitetet. Det har fungerat bra och det kommer vi fortsätta med. 

När du bläddrar i programmet upptäcker du kanske att det ser lite annorlunda ut. Vi försöker göra det 
tydligare och förhoppningsvis attraktivare. Ge oss gärna synpunkter! 

Du är som alltid välkommen att kontakta mig! Välkommen till våren 2022!  

Inga-Lill, ordförande 

 

 

Årsmöte 

Måndag den 14 mars kl. 14.00 är det åter dags för årsmöte på Hemgården. Handlingar finns att 
hämta på kontoret, S:t Persgatan 95, måndag – torsdag kl. 10-12 eller vid mötet. Efter mötet bjuder 
vi på underhållning och kaffe och därför vill vi gärna ha förhandsanmälan. Anmälan kan ske via Min 
sida eller på telefon 011-474 12 47 under kontorstid. 
Bokningen öppnar onsdag den 2 mars. 
Välkomna! Styrelsen 

Öppet Hus den 26 november 
Traditionellt arrangerar SenU Öppet Hus en fredag i november men det nya denna gång var att vi valde att 
hålla till i ”våra” lokaler hos Folkuniversitetet. Ansvariga för olika verksamheter var där, berättade och 
svarade på frågor om vad som händer hos oss under våren 2022. Dessutom kunde nyfikna kolla med 
kursledare om vad som förväntades av eleverna och vad kurserna innehåller. Godisskålarna tömdes och 
många gick därifrån med preliminärt program för 2022. Åtta personer valde att registrera sig som nya 
medlemmar direkt. 

 
Innehållsförteckning 
Föreläsningar   sid 4 
Tipspromenader sid 5 
Soppluncher       sid 5 
Resor  sid 6   
Teater  sid 7 
Studiebesök  sid 8 
Kurser  sid 10 
Bio  sid 20 
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Senioruniversitetet i Norrköping 
 
 
Telefontid:   Måndag – torsdag kl. 10.00 – 12.00 
Adress:        S:t Persgatan 95, 602 32 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 
Kenneth Fluor               0709-12 99 72 
Eva Tadell                    0737-46 30 49 

Administration 
Samordnare 
Birgitta Ehnström         0703-48 53 52 
Kontorist 
Carina Nagel                 011-474 12 47 
IT och medlemsfrågor 
Kenneth Fluor              0709-12 99 72 
 
Programredaktör   
Marie Andersson          0767-68 44 48 
 
Revisorer  
Göran Arleij 
Ulf Nersing 
Göran Weber (suppl.) 
 

Valberedning 
Sammankallande   
Bo Borg               0723-24 82 13 
Gertie Peterson           0763-93 31 62 
Ingegärd Comstedt     0730-58 24 32 

 
 

 
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 

Resor  
Samordnare  
Bjarne Rönnblom            0700-91 11 01         

Studiebesök 
Samordnare                    
Jan Hansson                     0703-10 77 20  

Föreläsningar 
Samordnare 
Eva Tellgren                    0736-40 70 32        

Teater, Mat och Musik  
Samordnare 
Inga-Britt Jernqvist         0706-39 64 30          

Seniorbio 
Samordnare  
Bo Petersson                   0727-16 37 53                                         
 

Viktigt att veta om ... 
Medlemskap 
För att delta i Senioruniversitetets verksamhet 
måste du vara medlem. Medlem kan den bli 
som fyllt 55 år eller är sammanboende med en 
föreningsmedlem. Avgiften är 200 kronor/år. 

Min Sida  
Det är mycket positivt att allt fler medlemmar 
använder bokningssystemet, Min Sida, på vår 
hemsida. Har du inte tillgång till internet så 
kontakta kontoret som hjälper till.  

Fakturor 
Betala aldrig för ett evenemang innan du fått 
faktura per mail eller post. 

Redigering och layout: Marie Andersson. Foto omslagsbild: Birgitta Ehnström. Grafisk formgivning Louie Balko.
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Föreläsningar 
Föreläsningarna är öppna för medlemmar. Program- 
ändringar, nyheter eller påminnelser annonseras på 
hemsidan, www.senunkpg.se, eller via mail. Anmälan 
görs via hemsidan, Min Sida. Saknar du dator kan du 
vända dig till kontoret på tel. 011-474 12 46 eller 474 
12 47. Det går också att komma oanmäld med risk för 
att det är fullsatt. 
Avgift: 100 kronor.    
 
Torsdag 10 februari, kl. 14.00-15.00  
på Hemgården Saltängsgatan 7. 
Möt Elisabeth Thamm och Kerstin 
Hesselgren - två av de första kvinnorna i 
riksdagen och grundare av Kvinnliga 
Medborgarskolan vid Fogelstad. 
Föreläsare: Ebba Johannesson, ordf. i kultur-
föreningen Fogelstad. 
Efter en kort tillbakablick på rösträttskampen i 
Sverige, första valet och kvinnornas intåg i 
Sveriges riksdag, fokuserar vi på Elisabet Thamm 
och Kerstin Hesselgren. Även en presentation av 
de tre andra kvinnorna i Fogelstadgruppen, Elin 
Wägner, Ada Nilsson och Honorine Hermelin och 
deras tankar bakom Kvinnliga Medborgarskolan 
Bokningen öppnar måndag 4 januari kl. 10.00 och 
stänger den 31 januari. 
 
Torsdag 24 februari, kl. 14.00-15.00  
på Cnema, Kungsgatan 7 
En vandring till några gamla caféer 
och konditorier i Norrköping 
Föreläsare: Mikael Andersson, historiker och 
gymnasielärare. 
Trots ryktet att Norrköping var en grå och tråkig 
industristad, fanns här en mängd caféer och 
konditorier. Trädgårdsgatan, Drottninggatan och 
Kungsgatans stora, fina konditoriers namn, lyser 
mot oss fortfarande, trots att de sedan länge är 
borta. Namn som Mille´s, Wallströms och 
Wahlbecks får det att vattnas i munnen. Följ med 
på en odyssé och besök dem igen. 
Bokningen öppnar tisdag 25 januari kl. 10.00 och 
stänger den 14 februari.  
 
Torsdag 10 mars, kl.14.00-15.00  
på Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Andrés polarexpedition 
Föreläsare: Håkan Jorikson, Museichef på 
Grenna Museum.  
Håkan Jorikson skriver för närvarande på en 
biografi om André. SA Andrés polarexpedition är 

fortfarande fascinerande på många sätt. Före-
läsningen kommer att ha fokus på Andrés liv före 
expeditionen till Nordpolen. 
Bokningen öppnar tisdag 8 februari och stänger 28 
februari. 
  
Torsdag 24 mars, kl. 14.00-15.00  
på Cnema, Kungsgatan 56. 
Från planering till plantering 
Föreläsare: Robin Kalenius, landskapsingenjör 
och Oliva Thörn, landskapsarkitekt.  
Robin och Olivia är två av kommunens ansvariga 
för Norrköpings planteringar. De kommer att 
berätta och visa bilder utifrån följande frågor: 
Hur jobbar kommunen med blommor, buskar och 
träd?  
Hur gör man för att nå lyckade resultat?  
Hur kan växterna gynna klimatet?  
Bokningen öppnar tisdag den 22 februari kl. 10.00  
och stänger den 14 mars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmade föreläsningar 
Tre föreläsningar på temat: 
Är demokratin hotad? 
Hoten mot demokratin tillhör vår tids största 
utmaningar. Flera länder har fått ledare med 
auktoritära ambitioner. Inom EU har det skett en 
nedgång i antalet länder som räknas som 
demokratier. Populismen är omfattande i delar av 
Europa men även i USA. Föraktet för fakta har 
växt sig större och betraktas ibland som åsikter. 
Pressen och journalistkåren får svårare att hävda 
sin självständighet. Den svenska demokratin är 
inte immun mot dessa antidemokratiska 
stämningar. Vad kan vi göra för att skydda vår 
demokrati? 
 
Måndag 31 januari, kl. 10.30-11.45  
på Cnema, Kungsgatan 56. 
Dagens konspirationsteorier, farliga 
eller harmlösa 
Föreläsning i repris. 
Föreläsare: Erik Åsard, professor em. i 
nordamerikastudier vid Uppsala universitet.  
Erik Åsard är en av Sveriges främsta USA kännare 
och var under 25 år, föreståndare för Institutet för 
Nordamerikastudier. Han har även skrivit två 
böcker, Konspirationsteorierna och verkligheten 
samt Med lögnen som vapen, om Donald Trumps 
väg till presidentposten. 
Bokningen öppnar måndag den 10 januari kl. 10.00 
och stänger den 20 januari. 
 
Måndag 4 april kl. 10.30-11.45  
på Cnema Kungsgatan 56. 
Om högerpopulismens återkomst  
i Europa och USA och konsekvenserna för 
demokratin 
Föreläsare: Erik Åsard, professor em. i 
nordamerikastudier vid Uppsala universitet. 
Bokningen öppnar måndag 7 mars kl. 10.00 och 
stänger den 24 mars. 
 
Måndag den 9 maj kl. 10.30-11.45  
på Cnema Kungsgatan 56. 
Sveriges demokrati 
- om grundlagen, riskerna och 
möjligheterna till räddning 
Föreläsare: Olle Wästberg, tidigare chefredaktör, 
ordförande i Sveriges radio, riksdagsman och 
ordförande i 2014 års statliga Demokratiutredning.  
Bokningen öppnar måndag 11 april kl. 10.00 
och stänger den 28 april. 

Soppluncher med 
musikunderhållning 

 

 
 

 

Anmälan via ”Min sida”. Saknar du dator, vänd 
dig till SenUs kontor på tel. 011-474 12 47 eller 
011 -474 12 46. 
Avbokningar görs till SenUs kontor. Betala 
aldrig innan du fått faktura. 
Pris: 160 kr för soppa, bröd med ost och smör, 
kaffe och kaka samt underhållning. 
Lokal: Hemgården Saltängsgatan 7. 
Torsdagen den 27 januari 13.00 – 15.00 
Jenny Asterius Persson  
Norrköpingstjejen och musicalartisten är känd från 
bland annat Wallmans Salonger, Göta Lejon, 
Aarhus Teatery, Kongelige Teatern och andra 
scener i Europa och Asien. Hon framför sitt 
medryckande program ”Säg det i toner”. 
Bokningen öppnar måndag den 3 januari kl. 10.00 
och stänger den 17 januari. 

Torsdagen den 24 februari kl. 13.00 – 15.00 
Peter Malmberg 
Peter som har varit med i vårt Norrköpingsband 
Liverpool har en bred repertoar. Han spelar gitarr 
och sjunger allt från Frank Sinatra, Sven Ingvars, 
Magnus Uggla, Avicii och det mesta där emellan. 
Han har även skrivit och komponerat egna låtar 
och givit ut skivor. 
Bokningen öppnar måndag den 24 januari kl. 10.00 
och stänger den 14 februari. 

Torsdagen den 24 mars kl. 13.00 – 15.00 
Ann-Christin Hallgren 
Sångerskan Ann-Christin Hallgren och pianisten 
Marcus Österlund, framför delar ur den repertoar 
som Alice Babs sjöng, varvat med berättelser kring 
hennes liv som artist. Programmet bjuder på allt 
ifrån den första swingmusiken via vackra 
jazzballader till delar ur Duke Ellingtons 
fantastiska Sacred Concerts.  
Bokningen öppnar måndag den 28 februari kl. 10.00 
och stänger den 14 mars.  

Föreläsning om Inre hamnen
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Teater & Show & Opera 
Anmälan till evenemang görs via Min Sida. Du som 
saknar dator kan ringa till kontoret på tel. 011-474 12 
47 eller 474 12 46. Två personer kan bokas på samma 
anmälan, medbokads namn och medlemsnummer ska 
då anges. Du kan också notera önskemål om special-
kost. Vid avbokning gäller alltid en administrations-
avgift, 10% av resans pris, lägst 100 kr och högst 200 
kr. Kostnader som inte går att avboka ska alltid betalas. 
Avbokning görs till SenU:s kontor eller till reseledare. 
Cirka två veckor före avresa får du info om den före-
stående resan. Reservlista upprättas när ett evenemang 
är fulltecknat.    
Söndag den 27 februari  
Sound of Music 
På Stadsteatern i Stockholm ser vi The Sound of 
Music, en älskad och ständigt aktuell musikal om 
att vara på flykt och om modet att stå upp för det 
rätta. Sara Jangfeldt gör Maria och Peter Gardiner 
spelar von Trapp. Allra bäst är samspelet och 
sångnumren med Jangfeldt och barnen von Trapp. 
Vi åker från Resecentrum C3-C6 i Norrköping 
efter lunch. Innan föreställningen som börjar kl. 
18.00 äter vi middag på Stadsteatern.  
Hemma i Norrköping ca kl. 23.00. 
Pris: 1.400 kronor (buss, teater, middag) 
Bokningen öppnar den 20 december 2021 kl. 10.00 
och stänger den 19 januari 2022 
Reseledare: Hannelore Edstav 070-971 04 33 
 
Torsdag den 24 mars 
After Dark 
På Vasateatern i Stockholm bjuder Christer 
Lindarw på glamour i en franskinspirerad dinner & 
entertainment-club på Vasan. En helkväll med mat 
och underhållning - spektakulära uppträdanden 
med mycket show, parodier och klädprakt. 
Vi åker från Resecentrum C3-C6 i Norrköping 
efter lunch. Hemma i Norrköping kring midnatt. 
Pris: 1.750 kronor (buss, show, 3-rätters meny). 
Bokningen öppnar den 16 december 2021 kl. 10.00 
och stänger den 22 januari 2022. 
Reseledare: Hannelore Edstav 070-971 04 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lördag den 21 maj 
Operan Aida 
Kan kärleken övervinna allt? 
Mot en kuliss av krig, makt och religion håller ett 
samhälle på att falla samman. Här hittar vi Aida 
mitt i korselden mellan två stridande parter och 
fångad av fienden. Mot allt förnuft förälskar hon 
sig i Radames. Vi ser den omöjliga men 
obevekliga kärleken mellan två unga människor 
kämpa mot en fullständigt kaotisk verklighet. 
Aida hade premiär i Kairo på julafton 1871 och är 
en av Giuseppe Verdis största succéer. 
Vi reser från Resecentrum C3-C6 före lunch.  
Pris 1.600 kronor inkluderar operabiljett, lunch 
och bussresa. 
Bokningen öppnar den 1 mars kl 10.00 och stänger 
den 25 mars. 
Reseledare: Elisabeth Sandolf 073- 982 34 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor 
För regler om avbokning se grå ruta på nästa sida! 
Anmälan till evenemang görs via Min Sida. Du som 
saknar dator kan ringa till kontoret på tel. 011-474 12 
47 eller 474 12 46. Två personer kan bokas på samma 
anmälan, medbokads namn och medlemsnummer ska 
då anges. Du kan också notera önskemål om special-
kost.     
Onsdag den 9 februari 
Slott och adelskap 
Vi åker upp till Stockholm och under förmiddagen 
besöker vi Stockholms slott för en specialvisning 
av representationssalar och Bernadottebiblioteket. 
Lunch intar vi på anrika Villa Källhagen ute på 
Djurgården. På eftermiddagen besöker vi det 
anrika Riddarhuset där vi får en guidad tur i salar 
och historik.  
De som deltagit i kurserna om de kungliga slotten 
erbjuds förtur, övriga platser öppna för alla. Vi 
åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 07.30 och är 
åter i Norrköping ca 18.00. 
Pris 900 kronor inkl. bussresa, bussfika med 
smörgås, lunch och guidade turer.  
Bokningen öppnar den 11 januari kl. 10.00 och 
stänger den 28 januari.       

Onsdag den 23 mars 
En gastronomisk utflykt 
Dagens resa går upp till Grythyttan där vi först får 
en guidad tur i bygatans gamla kvarter. Lunch äter 
vi i Grythyttans gästgivargård där vi även kan titta 
runt i salongerna. Eftermiddagen ägnar vi åt 
Måltidens hus. Här utbildar Örebro Universitet 
restaurangpersonal. Vi får en guidning i detta 
fantastiska hus som var med på världsutställningen 
i Sevilla. Kokboksbiblioteket är en upplevelse i 
sig. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 07.30 och är 
åter i Norrköping ca 18.00. 
Pris 650 kronor inkl. buss, bussfika med smörgås, 
lunch och guidningar.  
Bokningen öppnar den 1 mars kl. 10.00 och stänger 
den 15 mars. 

Onsdag den 4 maj 
Vårresa till Tåkern 
På väg till Tåkern stannar vi vid Rökstenen för 
bussfika; kaffe och smörgås. När vi anländer till 
Tåkerns Naturrum får vi guidade turer både inom- 
och utomhus. Efter att ha lärt oss om Tåkerns 
utbud av fåglar, fiskar, djur och växter åker vi till 
Hästholmen där vi intar lunch på Vätterskutan vid 
Vätterns strand. Det blir ett stopp vid Cloettas 

godisbutik i Ljungsbro innan vi fortsätter hemåt. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 08.00 och är 
åter i Norrköping ca 16.30. 
Pris 550 kronor inkl buss, bussfika, lunch och 
guidningar.   
Bokningen öppnar den 29 mars kl 10.00 och stänger 
den 20 april.     

Måndag den 16 maj 
Barockens pärla Drottningholm  
En heldag väntar oss på Drottningholm, 
kungafamiljens residens, som samtidigt är öppet 
för oss alla. Här finner vi anor från Hedvig 
Eleonora, Lovisa Ulrika och Gustav III.  Vi får 
guidade visningar av såväl slottet som Drottning-
holmsteatern. Vi kan strosa runt i Barock- 
trädgården och Engelska Parken. Lunchen äter vi 
på restaurang Karamellan på slottsområdet. 
Besöket avrundas på China slott innan återfärden 
går över Ekerö och färja från Jungfrusund till 
Slagsta. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 07.00 och är 
åter i Norrköping ca 18.30. 
De som deltagit i kurserna om de kungliga slotten 
erbjuds förtur, övriga platser är öppna för alla. 
Pris 900 kronor inkl bussresa, fika, lunch, 
samtliga guidningar och färjetur. 
Bokningen öppnar den 21 april kl. 10.00 och stänger 
den 9 maj. 

Onsdag den 6 juli 
Östgötakultur i sommaren 
En liten sommarresa går till Gamla Linköping där 
vi börjar med en guidad tur och ser hur människor 
levde vid förra sekelskiftet. Tid att gå på egen 
hand för att titta och kanske handla. Lunch intar vi 
på det anrika Värdshuset. Eftermiddagen 
tillbringar vi vid Bergs slussar där vi får en kort 
föreläsning om slusstrappan och därefter möjlighet 
att betrakta slussningen och om man så önskar 
köpa eftermiddagskaffe. 
Vi åker från Resecentrum, C3-C6, kl. 09.00 och är 
åter i Norrköping ca 16.00. 
Pris 450 kronor inkl buss, guidning, lunch och 
föreläsning. 
Bokningen öppnar den 31 maj kl. 10.00 och stänger 
den 16 juni. 

Reseledare: 
Inga-Lill Johansson 0735-85 82 01 
Bjarne Rönnblom 0700-91 11 01 
P-A Nordlund 0702-57 44 50 

Besök på Lars Lerins konsthall i Karlstad
SeniorUniversitetet
Norrköping
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Evenemangskalender våren 2022 
Evenemang    Datum        Anmälan Bokat 

                       I datumordn. 

Resa: After Dark   24 mars 16 dec …… 

Resa: Sound of Music   27 feb 20 dec …… 

Tisdagsbio    18 jan 21 dec …… 

Onsdagsbio    19 jan 22 dec …… 

Sopplunch: Jenny Asterius Persson  27 jan 3 jan …… 

Föreläsning: Möt Elisabeth Thamm och … 10 feb 4 jan …… 

Kurser     10 jan …… 

Filmad förel.: Dagens konspirationsteorier  31 jan 10 jan …… 

Resa: Slott och adelskap    9 feb 11 jan …… 

Sopplunch: Peter Malmberg  24 feb 24 jan …… 

Föreläsning: En vandring till gamla caféer … 24 feb 25 jan …… 

Studiebesök: Sveriges Television och Radio  16 feb 26 jan …… 

Studiebesök: Ståhl Collection   8 mars  1 feb …… 

Föreläsning: Andrés polarexpedition  10 mars  8 feb …… 

Föreläsning: Från planering till plantering 24 mars 22 feb …… 

Studiebesök: Stadsmuséets samlingar  31 mars 23 feb …… 

Sopplunch: Ann-Christin Hallgren  24 mars 28 feb …… 

Resa: en gastronomisk utflykt  23 mars 1 mars …… 

Resa: Operan Aida   21 maj 2 mars …… 

Filmad förel.: Om högerpopulismens återkomst  4 april 7 mars …… 

Studiebesök: Gamla fängelset vid Drags  12 april 8 mars …… 

Studiebesök: Peterson Packing   5 april 15 mars  …… 

Studiebesök: Fitesa Sweden  20 april 22 mars …… 

Resa: Vårresa till Tåkern    4 maj 29 mars …… 

Filmad förel.: Sveriges demokrati – om grundlag …  9 maj 11 april …… 

Resa: Barockens pärla Drottningholm  16 maj 21 april …… 

Resa: Östgötakultur i sommaren   6 juli 31 maj …… 

Studiebesök 
Studiebesöken pågår normalt 1,5 timme och kostar 
100 kronor.   

Onsdag 16 februari kl. 13.30 
Sveriges Television och Sveriges Radio  
Vi besöker SVT och SR vid Västgötegatan och får 
information om verksamheten och en guidad 
vandring i lokalerna. Samling vid entrén 
Västgötegatan onsdag 16 februari kl. 13.30. 
Begränsat antal besökare, 20 personer.  
Bokning öppnar onsdag den 26 januari kl. 10.00 och 
stänger den 3 februari kl. 12.00 

Tisdag 8 mars kl. 14.00 
Ståhl Collection  
Vi besöker Ståhl Collection och får en guidad 
vandring kring alla konstverk. Samling vid entrén 
på Garvaregatan tisdag den 8 mars kl. 14.00. 
Begränsat antal besökare, 20 personer.  
OBS! kostnad 200:-.   
Bokning öppnar tisdag den 1 februari kl. 10.00 och 
stänger den 17 februari kl. 12.00. 

Torsdag 31 mars eller torsdag 7 april kl. 13.30 
Stadsmuseets samlingar vid Bråvalla  
Två tillfällen.  
Vi besöker stadsmuseets samlingar på Bråvalla 
och guidas runt av Anne Wastesson Jonsson. 
Samling vid gamla F13 utanför byggnaden där 
Stadsmuseet har sina samlingar. 
Begränsat antal besökare, 15 personer. 
Bokning öppnar onsdag den 23 februari kl. 10.00 
och stänger den 9 mars kl. 12.00. 

Tisdag 5 april kl. 13.30 
Peterson Packing tidigare Kraftemballage  
En fabrik på Risängen som tillverkar sekundär-
emballage för matproduktion. Besöket börjar med 
en information om verksamheten, därefter blir det 
en rundvandring i fabrikslokalen.  Vi träffas vid 
personalparkeringen tisdag den 5 april kl. 13.30. 
Begränsat antal besökare, 20 personer.  
Bokning öppnar tisdag den 15 mars kl. 10.00 och 
stänger den 24 mars kl. 12.00. 

 

 

 

 

 

Tisdag 12 april kl. 13.30 
Gamla fängelset vid Drags  
Vi besöker gamla fängelset vid Drags och får 
information om tidigare verksamhet och hur det 
eventuellt kan byggas om till bostäder, därefter 
följer en guidad vandring i lokalerna och området. 
Samling vid entréporten tisdag 12 april kl. 13.30. 
Begränsat antal besökare, 15 personer.  
Bokning öppnar tisdag den 8 mars kl. 10.00 och 
stänger torsdag 31 mars kl. 12.00 

Onsdag 20 april kl. 13.30 
FITESA Sweden tidigare Fiberweb  
En fabrik på Malmölandet som tillverkar fiberväv 
för hygienartiklar. Besöket börjar med en 
information om verksamheten, därefter blir det en 
rundvandring i fabrikslokalen. Vi träffas vid 
personalparkeringen onsdag den 20 april kl. 13.30.  
Begränsat antal besökare, 20 personer.  
Bokning öppnar onsdag den 22 mars kl. 10.00 och 
stänger den 31 mars kl. 12.00. 

Ansvarig för studiebesöken: 
Janne Hansson 0703-10 77 20        
Håkan Möller   0707-23 57 44 

 

Tipspromenader 
Vi fortsätter succén med tipspromenader även 
under våren. De börjar och slutar som tidigare 
vid Hemgården med starttid kl. 10.00-11.00. 
Även i vår är promenaderna avgiftsfria och 
ingen anmälan krävs. Samtliga promenader är 
på onsdagar. 
Datum: 30 mars, 6 april, 13 april, 20 april 
samt 27 april. 
Varmt välkomna! 

 

 

 

 
 

SeniorUniversitetet
Norrköping
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Konst, Konsthantverk, 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 14 feb 
8 gånger  1040:- 
Lokal FU Konstateljén S:t Persgatan 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akvarell – Nybörjarkurs 
Kom i gång med akvarell. I denna kurs börjar vi med 
att upptäcka akvarellfärgernas pigment och egenskaper. 
Vi går igenom lite om material, färglära och motivval 
samt olika perspektiv för att få djup i en bild. Kursen 
vänder sig till dig som har liten eller ingen vana att måla 
i akvarell. Material ingår inte i kursavgiften. 
Agneta Östlund 011-474 12 47 
Tis 13.00 – 15.15 Start 15 feb 
8 gånger  1040:- 
Lokal FU Konstateljén S:t Persgatan 95 
 

SeniorUniversitetet
Norrköping

» Anmälan till kurser kan göras från den 10 januari. Förnyad anmälan krävs varje termin.

»  Statsbidragssystemet kräver att all bildningsverksamhet registrerar personnummer. Ange därför detta i din anmälan, 10 siffror.

»  Kurser/cirklar är enbart öppna för medlemmarna. All anmälan sker via hemsidan www.senunkpg.se eller via särskild blankett. 
Anmälan på annat sätt accepteras inte.

»  Vi startar inte kurser med för få deltagare. Därför är det viktigt att din anmälan kommer in så tidigt som möjligt. Vi kontaktar dig 
om inte kursen startar. Om plats finns kontaktas reserv.

»  Kursavgiften omfattar normalt inte kurslitteratur, material mm. Samåkning tillämpas vid utflykter.

»   Betala aldrig kursavgift förrän du fått kallelse och en check-outlänk som skickas via mail. Denna länk är aktiv i 7 dagar, 
därefter skickas en påminnelselänk som är aktiv i 7 dagar till. Således har kursdeltagare 14 dagar på sig att betala kursavgiften. Om 
mailadress saknas skickas faktura per post.

»  För att veta vilken nivå du ska anmäla dig till språkkurser gäller Europarådets nivåskala. Beskrivningar nedan visar kursens 
målnivå inte utgångsläget. Om du är nybörjare ska du läsa på nivå A1. När du kan det som står under nivå A1 bör du läsa en kurs 
på nivå A2 osv. Är du osäker på din språknivå kan du testa dig gratis på www.folkuniversitetet.se/språktest.

-Nivå A1: Jag kan förstå och använda enkla ord och 
fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla 
frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket 
enkelt sätt.

- Nivå B1: Jag kan förstå huvuddragen i tydligt 
standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om 
kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett 
enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

- Nivå C1: Jag kan läsa krävande texter och är även 
medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka 
mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan 
använda språket effektivt för olika ändamål.

Kurser/Studiecirklar
I samarbete med Folkuniversitetet

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 har viss erfarenhet av att 
måla i akvarell. 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 – 12.00  Start 15 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 10 feb 
8 gånger                                   1400:- 
Grupp 2 
Fre  09.00 − 12.00  Start 11 feb 
8 gånger                                   1400:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 

 

 

 

 

 

Vårens konstträffar 2022 

Föreläsningarna ger dig en chans att möta 
Konstmuseets intendenter och få djupare 
kunskap om konsten som finns i samlingen 
samt i de tillfälliga utställningarna. Under 
träffarna tittar vi närmare på olika ämnen ur 
ett konstvetenskapligt perspektiv. 

Tisdag 15 mars kl. 10.00 – 12.00 
Ett något överväldigar förståndet  
– en samlingsomhängning 
Konstmuseets samling har länge presenterats under 
rubriken Det modernas framväxt – som en linjär 
berättelse. Men vad händer om man tittar på 
konsthistorien på andra sätt? Om man i stället väljer att 

se många olika och parallella spår? Inspirerad av poeten 
Emily Dickinson, som tyckte att det just kunde vara 
överväldigande att läsa en dikt baklänges, kommer olika 
inspel att göras i samlingen under år 2022. Tolv 
begrepp leder oss på ett nytt sätt och konceptet kommer 
att presenteras vid detta tillfälle. 
Martin Sundberg, intendent Samlingen 
 

Tisdag 5 april kl. 10.00 – 12.00 
Om Noa Eshkol - 
konstnär, forskare, dansare och koreograf  
I denna föreläsning berättas om den första större 
presentationen av Noa Eshkol (1924 - 2007) i Norden. 
Noa Eshkol – Rules, Theory & Passion handlar om hur 
vi möts och förstår varandra genom 
kroppskommunikation. Hennes arbete med dans, 
koreografi och dansnotation presenteras vid sidan av 
hennes textila verk sammansatta av stuvbitar och 
uppsprättade avlagda plagg – ett konstnärskap som med 
stor passion sätter avtryck i vår egen samtid. 
Helena Scragg, utställningsintendent 
 

Tisdag 3 maj kl. 10.00 - 12.00 
Den talande tystnaden. Pieter Saenredam, 
Vilhelm Hammershøi 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 konsthistoriska 
nedslag – från 1600-talets Holland via danskt 
sekelskifte och fram 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 

Norrköpings Konstmuseum 
genom SenU  011-474 12 47 
3 gånger  400:- 
Lokal Konstmuseet, Kristinaplatsen 

 
Noa Eshkol, Weather Circel 1975 

- Nivå A2: Jag kan förstå vanliga ord och fraser som rör 
personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla 
sammanhang.

- 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.

- Nivå C2: Jag kan så gott som alltid förstå allt jag hör 
eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan 
uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och 
flytande.
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Musik och sång 
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!  
*OBS! Vi är tillbaka i Frimurarlokalen.  
Jan Nilsson   0739-83 35 48  
Bjarne Rönnblom 0700-91 11 01 
Mån 13.30 -15.00 Start 7 feb 
OBS! Avslutningen 4 april   kl. 13.30 – 16.00 
9 gånger   800:--  
Lokal Frimurarlokalen S:t Persgatan 85 

Vi planerar en klassisk musikcirkel till våren. 
Vi återkommer med vidare information.  

Hälsa och dans  
Existentiell hälsa för seniorer – Ny kurs 
Existentiella frågor är det som har med livet och vår 
livsuppgift att göra – i de vardagliga och nära frågorna. 
En god existentiell hälsa innebär att vi har en god 
grundsyn på livet – gör att vi tänker, känner och handlar 
på ett sätt som gör att vi mår bra. Att samlas i små 
grupper och samtala kring existentiell hälsa gör att vi 
kan stärka tillit, livsmod, livsglädje och livsmening. 
Senioruniversitetet erbjuder medlemmar denna 
möjlighet i form av en ny kurs med 5 till 8 personer, 
som träffas sex gånger med en utbildad samtalsledare. 
Till hjälp i samtalen används samtalskort för att få i 
gång samtal om åtta olika livsteman.  
Maria Andersson 011-474 12 47 
Tors 17.00 – 18.30 Start 17 feb 
6 gånger  630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  

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 24 jan 
15 gånger   795:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Senior Power styrketräning pass 2 
Se Senior Power styrketräning pass 1 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Tors 09.50 -- 10.35 Start 27 jan 
15 gånger  795:- 
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 25 jan 
15 gånger  795:-- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Yinyoga pass 1 
Yinyoga har sitt ursprung i Kina. Den 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 25 jan 
15 gånger  795:-- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Yinyoga pass 2  
Se pass 1  
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Ons 10.40 – 11.25 Start 26 jan 
15 gånger  795:-- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Rehabiliterande Vinjasa Yoga och 
muskel/bindvävsmassage - Nybörjare 
Vi börjar med muskel/bindvävsmassage, sedan stärker 
vi kroppen och får balansen med enkel Vinjasa Yoga 
och avslutar med stretch. Vi arbetar oss från mattan 
uppåt i poserna med egen kroppstyngd. Inga 
förkunskaper behövs. Matta och block finns att låna på 
plats. Vill man använda egna går det bra. 
Carmen Neemre 011-474 1247 
Tis 10.40 – 11.30 Start 25 jan 
15 gånger  795:-  
Lokal Hemgården, Saltängsgatan 7 

Yogalates för leder 
I passet går vi igenom kroppens alla leder. Vi arbetar på 
golvet i ständig rörelse som ökar rörligheten i stela 
leder. Med rörelser ökar kroppens egen förmåga att 
reparera skador, bli av med spänningar samt ger 
förbättrad livskvalitet. 
Carmen Neemre 011- 474 12 47 
Tors 09.00 – 09.45 Start 27 jan 
15 gånger  795:-- 
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 26 jan 
15 gånger  795:-- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Zumba – Gold-Basic - Nybörjare  
med möjlighet att röra sig mer om man vill 
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. Man får träna 
koordination, 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 26 jan 
15 gånger  795:-- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Let´s dance  
- koordination, kondition och rytm i par 
Långsammare tempo för enkel utlärning av olika 
sällskapsdanser som bugg, foxtrot, salsa, tango, vals, 
Cha-cha-cha, samba, jive och wienervals etc. 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 26 jan 
15 gånger  795:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

Yoga för modiga män 
Vi börjar med liten muskel/bindvävsmassage, sedan 
stärker vi kroppen och får balansen med stabiliserande 
Vinjasa Yoga som börjar från golvet/mattan uppåt mot 
poser och avslutar med stretch. Vi arbetar med egen 
kroppstyngd och använder matta och block som finns 
att låna på plats. Inga förkunskaper krävs. 
Carmen Neemre 011-474 12 47 
Tors 10.40 – 11.25 Start 27 jan 
15 gånger  795:- 
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 10.15 -11.45  Start 14 feb 
10 gånger  1050:- 
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 15 feb 
5 gånger ojämna veckor 525:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 

Kultur- och idéhistoria 
Grupp 3 

Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 10.00 – 11.30 Start 22 feb  
5 gånger jämna veckor 525:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 

Kultur- och idéhistoria 
Grupp 4 
Christina Brusén 011-16 26 82 
Tis 13.00 – 14.30 Start 22 feb 
5 gånger jämna veckor 525:- 
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet 

Bokcirkel Nr 1 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker. 
Vi läser olika typer av romaner och börjar med Den 
stora skrivboken av Agota Kristof. Vid första tillfället 
ska alla ha läst boken och då bestämmer vi också vilka 
andra böcker vi ska läsa under terminen. Vi träffas var 
tredje vecka. 
Inger Johansson                     0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30     Start 7 feb 
Sista gången 13.00-15.30  420:- 
4 gånger                                     
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
 
Bokcirkel Nr 2 
Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker. 
Vi läser olika typer av romaner och börjar med 
Dubbelporträtt av Agneta Pleijel. Vid första tillfället ska 
alla ha läst boken och då bestämmer vi också vilka 
andra böcker vi ska läsa under terminen. Vi träffas var 
tredje vecka. 
Inger Johansson                      0735-63 98 21 
Mån 13.00 – 14.30                   Start 14 feb 
Sista gången 13.00-15.30 
4 gånger                                    420:- 
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 
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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 8 feb 
6 gånger jämna veckor 780:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 

 

 

 

Språk 

Engelska nivå B1/B2  
Improve your English 
Vi samtalar om ämnen av gemensamt intresse och 
diskuterar böcker vi läser och du får råd och tips om 
grammatik. 
Gina Renée Hildinger        0760-07 11 69  
Tis 09.00 – 10.30                        Start 15 feb 
12 gånger                                    960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
  
Engelska nivå B1  
Improve your English 
Vi samtalar om ämnen av gemensamt intresse och 
diskuterar böcker vi läser och du får råd och tips om 
grammatik.   
Gina Renée Hildinger        0760-07 11 69 
Tis 11.00 – 12.30                        Start 15 feb 
12 gånger                                    960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Engelska nivå A2  
Get comfortable speaking English 
Vi talar engelska utifrån enklare texter av gemensamt 
intresse och du får råd och tips om grammatik. 
Gina Renée Hildinger      0760-07 11 69 
Tis 13.30 - 15.00                         Start 15 feb 
12 gånger                                    960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Engelska nivå C1 
Huvudsakligen läser vi romaner och diskuterar dem. Vi 
tar även upp aktuella frågor och belyser språkliga 
företeelser. 
Marie Crole Rees       011-13 60 85 
Tis 10.00 – 11.30                        Start 1 feb 
10 gånger                                    800:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 

Franska nivå A2 - Digital kurs  
Vi repeterar och har mycket trevligt och fortsätter med 
lätt konversation och grammatikövningar. Denna termin 
fortsätter vi med vår bok "Papa et autres nouvelles" av 
Vassilis Alexakis ISBN 978-2-278-07250-7.  
Nya deltagare är välkomma till denna kurs. 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Mån 15.00 - 16.30 Start 31 jan 
12 gånger                           960 :- 
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 
försätter vi med vår bok "Papa et autres nouvelles" av 
Vassilis Alexakis ISBN 978-2-278-07250-7. 
Nya deltagare är välkomma till denna kurs. 
Michèle Alstander 0705-36 53 41 
Tis 10.30 – 12.00    Start 1 feb 
12 gånger                           960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95  

NYTT! NYTT! 

Digital kurs Franska A2/B1  
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 i gång. 
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 digital kurs. 
Michèle Alstander                    0705-36 53 41 
Ons 10.30 -12.00                       Start 2 feb 
12 gånger                                   960:- 

Franska nivå B1/B2 
Huvudsakligen läser vi romaner och diskuterar dem. Vi 
tar även upp aktuella frågor och belyser språkliga 
företeelser. 
Marie Crole Rees    011-13 60 85 
Ons 10.00 - 11.30    Start 2 feb 
6 ggr ojämna veckor    480:- 
FU S:t Persgatan 95 
 

 

 

Spanska Nybörjare (2 x 45min) 
Det här är en kurs för dig som inte har läst spanska 
tidigare. Vi bygger upp språket från början. Litteraturen 
vi kommer att använda är Caminando 1 ISBN 978-91-
27-43714-2 Natur o Kultur. Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se Måndag 
15.45 – 17.15             Start 31 jan 
12 gånger                                  960:- 
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95 

Spanska A1 termin 1 (3 x 45min) 
Det här är en kurs för dig som ev. har läst lite 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 13.30 – 16.00                       Start 2 feb 
12 gånger                                    1440:- 
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95 

Spanska A1 termin 2 (3 x 45min) 
Det här är en kurs för dig som ev. har läst lite spanska 
tidigare. Vi fortsätter och bygger upp språket. 
Litteraturen vi använder är Caminando 1 ISBN 978-
91-27-43714-2 Natur o Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se 
Ons 09.30 – 12.00                       Start 2 feb  
12 gånger                                    1440:- 
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95 

Spanska A1 termin 3 (3 x 45min)  
Det här är en kurs för dig som ev. har läst spanska 
tidigare och vill fräscha upp det. Vi fortsätter och 
bygger upp språket. 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 31 jan 
12 gånger                                 1440:-   
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95 

Spanska A2 termin 2 (3 x 45min) 
På den här kursen arbetar vi med läsförståelse, skriv-
färdighet, hörförståelse och muntlig kommunikation. 
Litteraturen vi använder är Caminando 2 fjärde 
upplagan, Natur och Kultur.  
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Tors 13.30. – 16.00                      Start 3 feb  
12 gånger                                     1440:- 
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95  

 
 
 

Spanska A2 termin 3 (3 x 45min) 
På denna kurs arbetar vi med läsförståelse, skriv-
färdighet, hörförståelse och muntlig kommunikation. 
Litteraturen vi använder är Caminando 2 fjärde 
upplagan, Natur och Kultur. 
Lia Ortega Danielsson 
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se  
Torsdag 09.30 – 12.00                   Start 3 feb 
12 gånger                                        1440:- 
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95  

Spanska B2 termin 2 (3 x 45min) 
Den här är den första kursen i spanska på nivå B2 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 13.00 – 15.30                   Start 31 jan 
12gånger                                  1440:-                                 
Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95 

Italiensk konversation 
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 08.45 – 10.15                   Start 31 jan      
12 gånger                                 800:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 

Grupp 2                                     
Asia Della Rosa    0739-31 19 33 
Mån 10.30 − 12.00                   Start 31 jan 
12 gånger                                   800:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Italienska för nybörjare – Ny kurs  
Nu startar vi en kurs i italienska för dem som inte 
tidigare har kunskaper i språket. Vi går igenom  
grunderna och övar enkla meningar. 
Asia Della Rosa 0739-31 19 33 
Tis 10.00 – 11.30 Start 1 feb 
10 gånger  800:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Tyska A2 
Vi samlas kring det tyska språket och studerar även 
tyska 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 2 feb 
12 gånger                                      960:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
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 Historia 
 
Vikingatiden från vagga till varumärke  
Ny kurs 
 

 
 
Den spännande vikingatiden har gett avtryck och 
påverkar vår kultur ännu idag.  I den här kursen belyser 
vi vikingatiden ur olika perspektiv. Vendeltiden, klimat, 
skeppsbygge, handel, plundring, resor, religioner 
könsroller mm. Vi talar även om när ”vikingen 
uppfanns” av Götiska förbundet.  
Göran Arleij  0722-10 09 07 
Ons 10.00 - 11.30 Start 16 feb  
5 gånger  525:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
De kungliga slotten – Sista delen 
Nu kommer den sista delen i serien om de kungliga 
slotten. De slott som återstår är Tullgarns slott, 
Strömsholm och Gripsholm. Vem som bott här, slottens 
historia, arkitektur, inredning och hur de används idag.  
Såväl nya som tidigare deltagare i serien är välkomna. 
Du kan välja mellan en grupp på förmiddag eller en på 
eftermiddag. 
Inga-Lill Johansson 0735-85 82 01 
Tis 10.00 – 11.30  
Tis 13.30 – 15.00 Start 1 feb 
8 gånger  840:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
De kungliga slotten  
– Haga, Ulriksdal och Rosendal 
Under hösten har vi haft en kurs om de här slotten och 
erbjuder nu en repris då alla inte fick plats. Vi lär känna 
Gustav III:s Haga och dess fortsatta historia, Ulrikdals 
slott och teatern Confidencen samt Rosendal på 
Djurgården. Såväl nya som tidigare deltagare i serien 
hälsas välkomna. 
Inga-Lill Johansson 0735-85 82 01 
Tors 10.00 – 11.30 Start 3 feb 
8 gånger  840:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
 
 
 

Historiska kvinnor 27 
Vi presenterar en ny kurs på temat – intressanta kvinnor 
i historien. Här presenteras följande kvinnors levnads-
öden: Kata Dahlström (politiker), Winnie Mandela, 
Signe Thiel (gallerist, drivande bakom Thielska 
galleriet), NK:s franska modeavdelning och kvinnorna 
som arbetade där samt deras kunder, Lise Nörgaard 
(författarinna till bland annat Matador, dansk TV-serie, 
och Drottningmodern i England (Elisabeth Bowes-
Lyon). Kursens innehåll ska ge personliga och levande 
porträtt av dessa kvinnors liv, med intressanta och 
roliga detaljer som den allmänna historiebeskrivningen 
ofta förbiser. 
Ann-Marie Persson 0767-62 17 37 
Ons 14.00 – 15.30 Start 9 feb 
6 gånger jämna veckor 630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Favoriter i repris – Historiska kvinnor 26 
Då denna kurs snabbt blev fullbokad förra terminen och 
vi tyvärr fick lotta ut platserna vill vi ge alla som vill gå 
kursen en andra chans. Här presenteras följande 
kvinnors levnadsöden: Sigrid Hjertén (konstnär), Ulrika 
Stålhammar (1600-talskvinna som gick in i armén), 
Augusta Lundin (modeskapare vid sekelskiftet 
1800/1900-talet), Maria Pavlovna (rysk prinsessa i 
Sverige), Victoria Benedictsson (författare, som bland 
annat skrivit Fru Marianne). 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 16 feb 
6 gånger ojämna veckor 630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 
 
Medicinska nedslag i historien 
I denna kurs gör vi nedslag i medicinens historia  
från antiken till nutid. Pandemier genom tiderna från 
pestens härjningar till dagens coronavirus tas upp. Då 
den moderna medicinen utvecklats från början av 1800-
talet kommer huvuddelen av kursen att handla om 
1800- och 1900-talen. Under denna tid har kirurgin 
utvecklats i operationsteknik, sövning och smärt-
stillning. Nästan alla moderna läkemedel har tagits fram 
från sekelskiftet 1900 till idag. Hur har synen på 
människan påverkat utvecklingen av psykiatrin och 
åtgärder för att befrämja folkhälsa? Vilka sjukhus har 
funnits i Norrköping och hur har vården bedrivits i vår 
stad? Vi samtalar om dessa och andra viktiga händelser 
i medicinens historia. Det finns också möjligheter att 
komma med egna förslag på ämnen att belysa. 
Olle Wärngård 0735-74 56 74 
Ons 10.00 – 11.30 Start 16 feb 
6 gånger  630:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95   

Från det ena till det andra – Ny kurs 
Från det glada 20-talet, uppgångens tid. Till det dystra 
30-talet, på väg mot katastrof. Tiden mellan två 
världskrig.  
Bengt Sonesson   0708- 16 97 77 
Tis 10.00 – 11.30  Start 8 feb 
5 gånger jämna veckor 525:-  
Lokal Hemgården Saltängsgatan 7 

 
Vad blev det av våra gamla industri-
byggnader Drags, Öster, Yfa m.m  
Vad kan det bli av gamla fängelset? 
Vi bestämmer gemensamt vilka byggnader vi ska 
fördjupa oss i och börjar med fängelset och Drags. 
Bildspel visas varje gång. En vandring ingår. 
Jan Hansson   0703-10 77 20  
Håkan Möller  0703-23 57 44 
Mån 13.30 – 15.00 Start 28 feb 
5 gånger  525:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 

Norrköpings byggnader innanför 
Promenaderna 
Med bildspel tittar vi på olika detaljer på hus. Hur 
passar de in med omkringliggande hus? Vilken stil är de 
byggda i? Förändrades stadsbilden när husen 
uppfördes? Några exempel på konstnärliga graffiti-
målningar i Inre Hamnen kan även dyka upp. 
Deltagarna har möjlighet att komma med egna förslag. 
En promenad ingår. 
Evy Rydergård 0709-88 58 04 
Tis 10.00 – 11.30 Start 8 mars 
5 gånger  525:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 

 
 
 
Mitt Kneippen – Ny kurs 
Lär känna Kneippen och dess historia. Vi tar upp 
händelser, byggnader och personer, till exempel 
Kuranstalten, Roddarpelle och stråhattsfabriken. 
En vandring ingår. Detta tillfälle förlängs med 45 
minuter. 
Gudrun Erlandsson 0705-22 46 53 
Ons 14.00-15.30 Start 2 mars 
4 gånger  475:- 
Lokal FU S:t Persgatan 95 

Naturkunskap 
Fågelexkursioner 1 
Vi börjar våren – försommarens aktiviteter med en 
utflykt i mars för att lyssna på ugglor sydväst om stan 
och uppe i Kolmården. Sedan besöker vi Bråvikens 
naturreservat vid Yxnö i april. I mitten på maj bär det i 
väg till Tomtaholm vid sjön Vispolen i Söderköpings 
kommun. Ringmärkning av tornfalkungar kommer att 
ske i början på juni vid någon av de 15-talet holkarna 
tillsammans med Juhani Vuorinen.  
Avslutningen blir på den fantastiska Ekenön i 
Slätbaken, greve Magnus Stenbocks omhuldade paradis. 
Kortare båtfärd krävs och vi räknar med en heldag i ett 
myller av fågelsång. 
Göran Esbjörnsson 0768-08 80 36 
Ons 10.00 – 11.00 (info) Start 16 mars  
5 utflykter och info-timma 650:-  
Start för halvdagsutflykter kl. 08.00 – 12.00  
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) 16 mars 
5 utflykter och info-timma       650:- 
Start för halvdagsutflykter kl. 08.00-12.00  
Lokal – endast informationsträffen – Naturarium Östra 
Promenaden 7 A. 
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid 
första sammankomsten. 

Fågelskådning vid Leonardsberg
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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 

Bildsvep från 25-årsjubliéet på Folkborgen
Fotograf: Folke Petersson
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Nu är vårens filmer här! Speciellt utvalda filmer av 
Cnema och Senioruniversitetet visas dagtid i Cnemas 
salonger med stor duk, digitalt ljud och bild samt 
bekväma biofåtöljer med extra benutrymme. 
Varmt välkommen!

SENIORBIO

Info
Pris 190 kronor. Begränsat antal platser. Anmälan görs via ”Min Sida” eller SenU:s kontor, 
tel: 011-474 12 46 eller 011-474 12 47. Anmälan till tisdagsbion öppnar 20/12 kl. 10:00 och 
till onsdagsbion 21/12 kl. 10:00. Två personer kan bokas på samma anmälan, medbokads 
namn och medlemsnummer ska då anges Korten är onumrerade och hämtas tidigast 13:00 
före första filmvisningarna i januari. Obs! Kortet är personligt. Om du vid något tillfälle inte 
har möjlighet att närvara finns möjlighet att låna ut kortet till en annan SenU-medlem. 

Hitta hit: Cnema ligger på Kungsgatan 56.  
Närmaste hållplats för bussar och spårvagn är ”Västertull”. 
Se hemsidan för info om parkering och kommunikationer: www.cnema.se. 

DROTTNING MARGARETA 
Tisdag 15 mars och onsdag 16 mars 14.00
Regi: Charlotte Sieling, Danmark, 2020, 2 h
Året är 1402 och en kvinna regerar över ett nytt nordiskt rike. 
Drottning Margareta har enat Danmark, Norge och Sverige i en 
union, som hon styr genom sin adoptivson, Kung Erik. Unionen är 
omgiven av fiender och Margareta planerar därför ett äktenskap 
mellan Erik och den engelska prinsessan Filippa. En allians med 
England skulle stärka Kalmarunionen och skydda den mot 
angrepp. Men en konspiration pågår och Margareta hamnar i ett 
omöjligt dilemma, som kan kosta henne allt.

 
23 WALKS
Tisdag 15 feb och onsdag 16 feb 14.00
Regi: Paul Morrison, Storbritannien, 2020, 1 h 42 min
Fin, rolig, rar och romantisk berättelse om kärlek i den 
senare delen av livet. Vi får följa ett par i sextioårsåldern, 
Dave (Dave Johns) och Fern (Alison Steadman), 
som av en ren händelse lär känna varandra under 23 
hundpromenader tillsammans i en park i norra London. 
Men de har inte varit helt ärliga mot varandra och för 
att hitta tillbaka till sin stundande lycka måste de båda 
berätta sanningen om sina liv.

THE FATHER 
Tisdag 18 jan och onsdag 19 jan 14.00
Regi: Florian Zeller, Storbritannien, 2020, 1 h 37 min
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen 
anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning. 
Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin 
egen värld av minnen och föreställningar. The Father 
är en rörande och ögonöppnande skildring av åldrande 
och anhörigskap som inte liknar någon annan, med 
Oscarsvinnarna Anthony Hopkins och Olivia Colman i sina 
livs roller. The Father belönades med två Oscarstatyetter, 
för Bästa manliga huvudroll (Anthony Hopkins) och Bästa 
manus efter förlaga.

HOUSE OF GUCCI
Tisdag 26 apr och onsdag 27 apr 14.00
Regi: Ridley Scott, USA 2021, 2 h 37 min
HOUSE OF GUCCI är inspirerad av den chockerande och 
sanna berättelsen om familjeimperiet bakom det italienska 
modehuset Gucci. Under tre decennier av kärlek, svek, makt, 
hämnd och mord, ser vi vad ett namn kan betyda, vad det är 
värt och hur långt en familj kan gå för att få kontroll. Filmen 
är regisserad av Ridley Scott och i rollerna ser vi Adam Driver, 
Salma Hayek, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Lady Gaga 
och Jack Huston. Becky Johnston och Roberto Bentivegna 
har skrivit manus, efter en historia av Becky Johnston. Filmen 
är baserad på boken ”The House of Gucci” av Sara Gay 
Forden. Observera att filmen är 2 h och 37 min.

 

Våren 2022


