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I förra veckan avhölls vårterminens sista Måndagsföredrag och i dagarna avslutas de cirklar  
som vi kunnat genomföra på distans. I maj erbjuder vi några studiebesök/stadsvandringar.  
Om dessa kan du läsa på vår hemsida. 
Vi är glada över att vi har kunnat leverera ett visst programutbud, pandemin till trots. 
Vingklippta har vi varit och nu får vi ta sikte på höstterminen. 
Vi utgår ifrån att verksamheten skall kunna återgå till det normala hösten 2021. 
Nedan redogör vi för konturerna av det som vi hoppas skall bli ett lockande utbud. 
I kommande medlemsbrev får du fullständig information om det program som du inbjuds  
till efter sommaren. 
 
Programgruppens planer inför hösten 2021 
Nedan följer en kort rapport från Programgruppen om läget i deras gedigna arbete inför  
hösten 2021: 

”Vi har planerat 8 måndagsföreläsningar inför hösten - förhoppningsvis IRL, men vi har 
fortfarande den streamade möjligheten kvar om så behövs. Janne Josefsson är först ut 
den 30/8 med sitt från våren flyttade föredrag. Därefter berättar docent Lisbeth Stenberg 
den 13/9 om den stora göteborgsantologin Att ge upp har inte övervägts, kvinnor i 
rörelse/r, utgiven som sekelmarkör av kvinnlig rösträtt. Den 11/10 talar en av de mest 
intensiva och genomtänkta utbildningsdebattörena; prof. em. Inger Enkvist och veckan 
efter, den 25/10 åker vi till Mars med Marie Rådbo. Stewe Claesson, författare och 
översättare, talar den 8/11 om Louise Glück som är en av dem han ger svensk språkdräkt. 
Den 22/11 kommer så det uppskjutna föredraget av Bengt Nordström om Google och IT i 
samhället, alltmera aktuellt. Terminen avslutas med att Kristian Wedel berättar om sin 
stora bok.”  

Utöver dessa Måndagsföredrag kommer Programgruppen också att erbjuda ett flertal 
studiebesök.  
 
Två föreläsningsserier 
Vi planerar för en fortsättning på Claes Caldenbys och Anders Dahlgrens mycket uppskattade 
föreläsningsserie i arkitektur. Förhoppningen är också att den studieresa till Köpenhamn, som 
planerades hösten 2020, nu skall kunna genomföras i september 2021.  
Vi vet, sedan tidigare, att många medlemmar önskar att SiG erbjuder ämnet idé- och 
lärdomshistoria. 
Nu har vi, tack vare professor emeritus Bo Lindberg, möjligheten att arrangera en 
föreläsningsserie på detta intressanta tema. 
 
Cirkelutbudet 
Just nu pågår arbetet med att sammanställa det kommande cirkelutbudet. Som vi nämnde i förra 
medlemsbrevet har i stort sett alla våra cirkelledare anmält intresse för undervisning kommande 
termin. Detta är vi självfallet mycket glada för.  

På hemsidan och i medlemsbrev kommer vi att lämna fullständig information om vårt samlade 
utbud så fort allt kring innehåll, tider, platser etcetera är klarlagt. 
 
 



Hjälp oss att hitta cirkelledare 
Är du intresserad av att undervisa på SiG? Har du någon i din närhet som skulle tycka det var 
givande att ställa sitt kunnande till SiGs förfogande? Om svaret är ja på någon eller båda dessa 
frågor ber vi dig kontakta vår vice ordförande Roger Palmqvist, ro.palmero@gmail.com 

 
På Loohrs Bokhandel kan du som SiG-medlem köpa boken Göteborg 400 med 10% rabatt 
Vid höstens sista Måndagsföredrag gästas vi av Kristian Wedel som berättar om sin senaste bok, 
Göteborg 400. Som du vet har du 10% rabatt på Loohrs Bokhandel, där denna jubileumsbok finns 
att köpa. Så här presenterar förlaget Max Ström boken: 

”Göteborg är en fantastisk stad – och aldrig tidigare har den visats på detta sätt. Det här är en 
tidsresa som löper över 400 år – från det att staden fick sina stadsprivilegier av Gustav II Adolf 
ända fram till dagens dynamiska metropol. Bokens bilder kompletteras av Göteborgskännaren 
Kristian Wedels berättelser, fyllda av fakta, iakttagelser och anekdoter. 
Kristian Wedel är journalist och redaktör på Göteborg-Posten. Han har tidigare skrivit ett tiotal 
olika böcker om Göteborg. 
Bilderna har samlats in under begreppet Tidernas Göteborg, ett samarbetsprojekt mellan 
Göteborgs stadsmuseum, Hasselbladstiftelsen, Göteborgs universitet, Kamerareportage, 
Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, Göteborg & Co, Göteborgs-Posten och Bokförlaget Max 
Ström.”  
 
Meddela oss din mailadress 
I tidigare medlemsbrev har vi uppmanat dig som får medlemsbrev och annat från oss på SiG i  
brevlådan att, om du har mailadress, skicka information om detta till oss på adress  
sig@folkuniversitetet.se 

Det är några som hörsammat uppropet och vi är nu nere på knappt 60 medlemmar, vilka får 
försändelser från oss som ordinära postbrev. Vi avser att återkommande upprepa denna 
uppmaning, då mailkommunikation är så oändligt mycket smidigare för både dig och oss, sparar 
så mycket pengar och är väsentligt mycket mer skonsam för miljön. 

 
Hjälp oss att värva medlemmar 
Bifogat detta medlemsbrev återfinner du en inbjudan till medlemskap, som vi vore mycket 
tacksamma om du ville sprida till personer i din närhet vilka du tror skulle vara intresserade  
av ett medlemskap i SiG. 
Skall vi tillsammans kunna åstadkomma en lyckad omstart av SiG hösten 2021, så är god  
tillströmning av nya medlemmar en förutsättning. Vi har tappat förhållandevis många under 
pandemiåret och måste nu tillsammans hjälpas åt att värva nya och eller bjuda in de som lämnat  
att åter bli medlemmar.  
Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda: 
https://www.folkuniversitetet.se/sig 
 
Lärande länkar 
Här får du ytterligare tips på länkar, som kanske kan locka till besök. 
Samtliga länktips finns samlade på vår hemsida. 
Har du tips på webbplatser, där lärande och inspiration står i centrum, så mejla oss gärna.  
Då tar vi med dessa i nästa medlemsbrev.  
Vår adress är sig@folkuniversitetet.se 
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https://anekdot.se/ 

 
Med vänliga hälsningar  
 
Börje Rådesjö                                                           Roger Palmqvist 
Ordförande                                                               Vice ordförande 
 
 

 
Volontärfotograf Karin Rådesjö 
 
 
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 
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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