
 
MEDLEMSBREV nummer 7/2021  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    
Höstens program startar i början av oktober 
SiG har sedan pandemins utbrott vinnlagt sig om att efter bästa förmåga följa 
Folkhälsomyndighetens råd, direktiv och restriktioner. För några veckor sedan meddelades att de 
allmänna råden, kopplade till pandemin, ligger fast till den 30 september 2021. Därmed utmanas 
vår programplanering ännu en gång och vi får nu revidera våra stolta planer för hösten. 

Nu ger vi oss inte så lätt utan sätter vårt hopp till att de allmänna råden ändras/ mildras inför den 
1 oktober. Med detta för ögonen börjar vi därför i stort sett ingen programverksamhet som 
planerat i september, utan flyttar nästan hela utbudets start framåt en knapp månad.  
De cirka 50 cirklar som vi hoppas kan komma igång, flertalet av Måndagsföredragen och de 
studiebesök som erbjuds SiGs medlemmar startar därför under första halvan av oktober.  
Det är vår bedömning att snart sagt allt vi planerat kan genomföras innan nyårs-klockorna ringer. 
Möjligen kan cirklarna med 12 tillfällen komma att avslutas i början av 2022. 
Vi beklagar detta, men vet att SiG och dess medlemmar är av segt virke.  
Tillsammans kommer vi att klara också denna utmaning. 

I början av augusti får du ett medlemsbrev med ytterligare information kring höstens aktiviteter. 
Den 13 september öppnar vår webbplats för anmälningar. 
 

Höstens föreläsningsserier 
I vårt förra medlemsbrev informerade vi kort om de två föreläsningsserier, som du kan ta del av i 
höst. Notera datum i din kalender redan nu. 

Idéhistoriska teman  
27/9 Om idéernas historia – Bo Lindberg (sänds via vår hemsida) 
4/10 Grekisk filosofi (Platon, Aristoteles) – Erland Sellberg 
11/10 Kvinnors bidrag till idéernas och vetenskapens historia –  

Cecilia Rosengren 
18/10 Om begreppet Europa – Mats Andén 
25/10  Vad är klockan? Om järnvägar, astronomi och tidhållning –  

Johan Kärnfelt 
1/11 Humanism och humaniora – Bo Lindberg 
8/11 Den nya människan – om synen på barn – Christine Quarfood 
15/11 Föreställningar om folkhemmet och drömmar om ett rent folk –   

Henrik Björck 

Dessa föreläsningar äger rum mellan kl. 09.30 –11.30. 
 
Svenska 1900-tals arkitekter 
4/11 Den frihetliga traditionen – Claes Caldenby 
11/11  Wallberg, Hammarskjöld-Reiz, Geisendorf med flera – Anders Dahlgren 
18/11  Erskine och Asmussen – Claes Caldenby 
25/11  White, A4, ELLT, Coordinator – Claes Caldenby 
2/12  Peter Celsing och Johan Celsing – Claes Caldenby 
9/12  Wingårdh och Tham & Videgård – Anders Dahlgren 
 
Dessa föreläsningar går av stapeln mellan kl. 10.00 – 12.30. 



 
Båda föreläsningsserierna avnjutes i Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan  
6, den 27/9 undantagen. 
 

Måndagsföredragen hösten 2021  
Höstens måndagsföredrag kan du nu notera i din kalender. 

30/8    Janne Josefsson – Den grävande journalistikens villkor och möjligheter (sänds via vår 
hemsida) 

13/9  Lisbeth Stenberg – 100 år av kvinnlig rösträtt (sänds via vår hemsida) 
27/9     Anna-Karin Wyndhamn – Är forskningen fri? Svenska universitets trendkänslighet 

(sänds via vår hemsida)  
11/10   Inger Enkvist – Hur den svenska skolan har ändrats från 1962 till idag (i Adventkyrkan)  
25/10    Marie Rådbo – Varför Mars? (i Adventkyrkan)  
8/11      Stewe Claesson – Om nobelpristagaren i litteratur 2020, Louise Glück (i Adventkyrkan) 
22/11   Bengt Nordström – De fyras gäng – om Google och IT i samhället (i Adventkyrkan) 
6/12     Kristian Wedel – Om boken ”Göteborg 400” (i Adventkyrkan) 

Mer information i mitten av augusti 
I mitten av augusti får du all den information som du behöver för att kunna anmäla dig till 
föreläsningsserierna, cirklarna och allt annat i programutbudsväg, som vi erbjuder 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. Vi tar 
självfallet en risk när vi nu erbjuder så mycket utan att riktigt veta om intresset för aktiviteter är 
tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Det bästa sättet att få igång en fungerande 
verksamhet och ekonomi igen är att allt vi erbjuder lockar många kunskapstörstande.  

Möjlighet till webb-anmälan på vår hemsida avseende hela vårt utbud finns från den 13 
september – https://www.folkuniversitetet.se/sig 
Före detta datum kan du inte anmäla ditt intresse för deltagande. 

Medlemskort 
Som vi tidigare nämnt gäller 2020-års medlemskort också 2021. 
Nytillkomna medlemmar kommer, innan verksamhetsstart hösten 2021, att få  
sig kort tillsända. 
 

Arkitekturresa till Köpenhamn 
På grund av att FHM ligger kvar med sina allmänna råd hela september tvingas  
vi dessvärre ställa in vår planerade resa till Köpenhamn.  
Vår ciceron Claes Caldenby och vi på SiG planerar nu för en resa våren 2022.  
Till detta återkommer vi. 
 

Hjälp oss att hitta cirkelledare 
När pandemin nu snart är ett minne blott vill vi 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 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 Bo Lindberg, 
bolindberg7@gmail.com, eller Roger Palmqvist, ro.palmero@gmail.com 

Sommaren är här – hjälp oss att värva medlemmar 
Sommaren är här och kanske är du vaccinerad. Det ger möjlighet till fler mänskliga möten och en 
chans för dig att inspirera andra i dessa möten till att bli SiG-medlemmar. Skall vi tillsammans 
kunna åstadkomma en lyckad omstart av SiG  
hösten 2021, så är god tillströmning av nya medlemmar en förutsättning.  
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Du kan bidra genom att i din vänkrets, i din familj och i andra sammanhang där  
du tror att ett SiG-intresse kan finnas peka på möjligheten till medlemskap. 
 
Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda: 
https://www.folkuniversitetet.se/sig 
Här kan man också teckna sitt medlemskap genom att klicka på ”Medlemskap” i menyn längst 
upp till vänster. Kom ihåg att i Steg 2 klicka i: 
” □  jag godkänner anmälningsvillkoren och samtycker till reglerna om ångerrätt  
och ångerfrist” innan du går vidare till Steg 3 – kvitto. 
 
 
Vi tar med dessa rader tillfället i akt och önskar dig en fin sommar samt hälsar dig varmt 
välkommen tillbaka till SiG i höst – missa inte nästa medlemsbrev i början  
av augusti. 

Med vänlig hälsning 

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 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fg19192t.stats.theletter.se%2F%3Fq%3D88151741506443310034%26TId%3D1&data=04%7C01%7C%7Cb1c0284002db48cccb3e08d9252d4add%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637581698717871889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4%2FZs%2BGXOdh%2Bm5xOrCMpmcqsCN3cfR8fBGuIkidUIVzc%3D&reserved=0


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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