
 
MEDLEMSBREV nummer 10/2021  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    
Nu finns höstens samlade utbud på vår hemsida 
Vi hoppas att din sensommar uppfyller dina förväntningar, gärna med råge. 
På Senioruniversitet är det nu febril verksamhet, hösten planläggs i alla sina detaljer. 
Vi är både stolta över och glada för att vi lyckats få ihop ett förhållandevis omfattande  
program omständigheterna till trots. Vi tackar modiga cirkelledare, ciceroner vid  
studiebesök och vår eminenta Programgrupp under Ulla Berglindhs ledning. 
 
Nu har vi samlat ihop utbudet och det presenteras på vår hemsida. 
Gå in på https://www.folkuniversitetet.se/sig, botanisera och fundera på vad som  
lockar dig. Den 13 september kan du anmäla ditt intresse för deltagande. 
På hemsidan hittar du också annat som kan vara av intresse. Bland annat finns våra  
tidigare utgivna medlemsbrev arkiverade här. Detta kan vara bra att känna till för dig  
som inte nås av dessa via mail. Vi försöker utkomma med ett i början av varje månad. 
 
Rättelser avseende språkcirklar i franska 
I vår katalog som du återfinner på hemsidan har följande ändringar gjorts. 
Tiden för Iah Hansens torsdagskurs i franska, SiG7, har fått en felaktig sluttid.  
Det skall vara kl. 14.45--16.15.  
Lena Stenelius fredagskurs i franska, SiG3, som annonserats till kl. 13.15--14.45  
har tidigarelagts och ges kl. 12.30--14.00. 
 
Medlemskort från 2020 gäller också 2021 
Som vi tidigare nämnt gäller medlemskort 2020 också 2021. Vi har valt att inte trycka  
upp ett för 2021. Skälen är flera – vi sparar pengar och miljö och det har hittills inte funnits  
tillfällen då kort är en förutsättning för deltagande. Lohrs bokhandel, där du vid uppvisande  
av medlemskort får 10% rabatt på alla inköp, har accepterat kort från 2020. 
Du som inte har ett medlemskort för 2020 kan rekvirera ett sådant på adress 
sig@folkuniversitetet.se 
 
Värva cirkeldeltagare 
Skulle det visa sig att en cirkel inte når det minimiantal deltagare som krävs för att vi skall  
kunna genomföra den, så kan en lösning vara att de som anmält sig biträder i syfte att få  
tillräckligt många deltagare. Om just den cirkel du vill gå har för få anmälda kan du hjälpa  
till genom att i din bekantskapskrets kolla om det finns någon som skulle vilja ansluta.  
Ibland fattas det ju bara en enda deltagare och då kanske någon av de som anmält sig  
lyckas värva den som saknas för att cirkel skall kunna starta. 
 
Viktiga datum att nu hålla koll på 
Den 1 september presenterades höstens programutbud i sin helhet på vår hemsida. 
Möjlighet till webb-anmälan avseende hela vårt utbud finns från den 13 september. 
Före detta datum, den 13/9, kan du inte anmäla ditt intresse för deltagande. 
https://www.folkuniversitetet.se/sig 
 
Bli mentor 
Vi är ytterst återhållsamma med att biträda andra organisationer med informations- 
spridning, men gör denna gång ett undantag då vi tycker att satsningen är mycket lovvärd. 
Vi lämnar ordet till projektledare Evelina Svensson på Nya Kompisbyrån. 

https://www.folkuniversitetet.se/sig
mailto:sig@folkuniversitetet.se
https://www.folkuniversitetet.se/sig


 
”I höst kickar Nya Kompisbyrån igång projektet “Klara, Färdiga, Kvinna” i Göteborg.  
Ett projekt som syftar till att stötta utrikes födda kvinnor i att närma sig arbete eller studier!  
Nu behöver vi DIG som vill delta som mentor åt en av våra drivna och peppade deltagare.  
Som mentor stöttar du din adept i att uppnå sina mål och delar med dig av tips och egna  
erfarenheter. I utbyte får du ny kunskap, nya perspektiv och massor med inspiration!  

Vårt mentorskapsprogram är ett unikt tillfälle att bidra till en positiv samhällsutveckling och  
ökad jämställdhet i Göteborg!   

Läs mer och anmäl ditt intresse − klarafardigakvinna.se/jobbkompis” 
 

 
Med vänlig hälsning 

 
Börje Rådesjö   Roger Palmqvist 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 

 
Fotograf okänd 

 
Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: 

Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och 
telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid 
informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas 

skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För 
information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen 

kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.klarafardigakvinna.se%2F&data=04%7C01%7C%7C48f99bbe9c5b45ffefd208d96d748db0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637661169618777945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M2qzpeP4rJ8jKVmqfDUp75W%2FVfAMn9TcRb8r806EtCc%3D&reserved=0
mailto:sig@folkuniversitetet.se


föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till 
ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress  

Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg. 
 

Kontakt 
E-mail: sig@folkuniversitetet.se 

Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg 
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