
 
MEDLEMSBREV nummer 6/2021  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    
Nu är vi inne i en intensiv planeringsperiod på SiG. 
Om delar av höstens begivenheter kan du läsa nedan. 
Vi kommer att vid varje givet tillfälle följa FHMs råd och restriktioner. 
Nu är dock bedömningen från både FHMs och regeringens sida att allt skall kunna 
återgå till det normala. Det så kallade steg fyra har extra relevans för just SiG. 
 
”STEG 4 - PRELIMINÄRT I SEPTEMBER 
Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga sammankomster tas bort. 
Begränsningar för privata sammankomster tas bort Regleringarna på serveringsställen inomhus 
tas bort helt.” (källa SvT) 
 

Årsmötet 

Årsmötet är nu avklarat och vi tackar de medlemmar som deltog genom att lämna sina  
synpunkter på styrelsens, revisorernas och valberedningens förslag. Undertecknade fick båda 
förnyat förtroende och tackar för detta. Vi är också mycket tacksamma för att styrelsen i övrigt är 
intakt med samma ledamöter som förra året. Den kontinuitet i styrelsearbetet som detta 
resulterar i är ytterst värdefull i dessa utmanande tider. 

Nu startar en ny mandatperiod och vi som är engagerade i SiG sätter vår tilltro till  
bättre tider och ett stort medlemsengagemang i det programutbud vi erbjuder.  
 

Höstens verksamhet 

Ett femtiotal cirklar planerade 
Vi är mycket glada över att så många av våra cirkelledare nu är beredda att på plats i våra lokaler 
åter möta cirkeldeltagarna. 
Cirka femtio cirklar kommer att stå till medlemmarnas förfogande. 
Det blir cirklar i ett flertal språk – engelska, italienska, latin, nederländska, spanska och  
tyska. Vill du delta i litteraturcirklar finns den möjligheten. Europas historia, etruskernas historia 
och humorns historia kommer att avhandlas. Så också opera och annan klassisk musik. Den som 
vill förkovra sig i bildkonst och filosofi eller vill veta mer om Nils Ferlin  
– hans liv och verk, ges tillfälle till detta.  
 

Måndagsföredrag och utflykter 
Programgruppen har sin grovplanering klar och kommer att bjuda på ett tungt startfält  
av måndagsföreläsare samt därutöver ett flertal utflykter.  
 

Föreläsningsserier 
Som tidigare nämnts är två föreläsningsserier inplanerade. Det är dels serien om Svenska 1900-
tals arkitekter (andra delen), dels serien Idéhistoriska teman. 
 

Information om höstens utbud och anmälan 
Komplett information kommer i nästa medlemsbrev i början av juli.  
Då får du all den information du behöver för att kunna anmäla dig till föreläsningsserierna, 
cirklarna och allt annat i programutbudet hösten 2021.  



Nu står vårt hopp till dig, att du skall hitta något av intresse och att vi får se dig på  
SiG i höst. Det bästa sättet att få till en fungerande verksamhet och ekonomi igen är att allt vi 
erbjuder får riktigt god tillströmning. 

Möjlighet till webb-anmälan avseende hela vårt utbud kommer att finnas från den 16 augusti.  
Före detta datum kan du inte göra några intresseanmälningar.  

 
Arkitekturresa till Köpenhamn 
Just nu undersöker vi förutsättningarna för en arkitekturresa till Köpenhamn i september månad. 
Vår ciceron är professor emeritus Claes Caldenby. Om vi lyckas med detta hänger bland annat på 
tillgången till hotellrum i Köpenhamn. Finns förutsättningar för en resa så kommer vi att avisera 
den inom kort, dels på vår hemsida, dels i ett extra medlemsbrev.  
Deltagare som följt föreläsningsserien under tidigare terminer har företräde.  
 

Cirkelgrupp 
Förutom Programgruppen har vi nu inrättat en Cirkelgrupp. Dess uppgift blir att utveckla 
cirkelverksamheten, besluta om kursutbudet: innehåll, omfattning, kvalitet etc. 
I gruppen ingår för närvarande Bo Lindberg (sammankallande), Marie Rådbo och Roger Palmqvist.  
 

Hjälp oss att hitta cirkelledare 
Styrelsens ambition är att SiG skall expandera, kunna erbjuda mer av både cirklar och annat 
programutbud. För att detta skall låta sig göras behöver vi fler lärare/cirkelledare. 
Är du intresserad av att undervisa hos oss? Har du någon i din närhet, som skulle tycka det vore 
givande att ställa sitt kunnande till SiGs förfogande? Om svaret är ja på någon eller båda av dessa 
frågor ber vi dig kontakta Bo Lindberg, bolindberg7@gmail.com, Marie Rådbo, marie@radbo.org, 
eller Roger Palmqvist, ro.palmero@gmail.com 
 

 
Med vänlig hälsning 

 
Börje Rådesjö   Roger Palmqvist 

  Ordförande    Vice ordförande 
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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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