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Välkommen 
till programmet för våren 2023 

 

Inför hösten 2022 introducerade SU det nya verksamhetssystemet Mina aktiviteter och vi 
är glada att kunna konstatera att det fungerat över förväntan. Tack till alla medlemmar för 
att det gått så smidigt vid övergången!  

På hemsidan under fliken Program hittar du dels hela vårprogrammet i en pdf-fil, dels de 
olika aktivitetsgrupperna under respektive underflik. Det finns ett stort utbud av 
föreläsningar, studiecirklar, resor m.m. att välja mellan. 

Det blir tre olika betalningstillfällen under våren, 9 januari, 24 februari och 15 april. 
Använd gärna swish om det är möjligt! 

Expeditionen kommer att vara öppen 24 november och 1 december, i båda fallen kl 9-11, 
för frågor och hjälp med anmälan. Till telefonsvararen, tfn 036-290 64 29, kan du ringa när 
som helst och tala in dina frågor och vi återkopplar så fort som möjligt. 

Hemsidan www.sujkp.se är den huvudsakliga, viktiga och kontinuerliga informations-
kanalen. Där publiceras alla tillkommande aktiviteter och annan information till alla 
medlemmar. Besök hemsidan med jämna mellanrum för att läsa nyheter så att du inte 
missar något av intresse. 

Välkommen med anmälan! Hoppas att du hittar många aktiviteter som du vill delta i! 

Med hälsningar 

Tora Wigstrand, ordförande 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023 
Medlemmarna i föreningen SENIORUNIVERSITETET I JÖNKÖPING kallas till  

årsmöte torsdagen den 23 mars kl 14.00. 

Lokal: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping  

Föredrag i anslutning till årsmötesförhandlingarna 

 

Förslag till 

Dagordning vid årsmötet 

1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två personer att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet 

tillika rösträknare 
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning 
5. Fastställande av dagordning för mötet 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna 

verksamhetsåret  
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Val av ordförande för ett år 
10.  a/ Val av styrelseledamöter för två år 

 b/ Val av revisorer och ersättare för revisor för ett år 
 c/ Val av valberedning och sammankallande i valberedningen för ett år 

11.  Fastställa budget för 2023 
12. Fastställa medlemsavgift för verksamhetsåret 2024 (styrelsens förslag 150 kr) 
13.  Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling 
14.  a/ Motioner till årsmötet (ska lämnas till styrelsen senast den 23 februari) 

 b/ Information från styrelsen 
15. Övriga frågor 
16. Mötet avslutas 

 

/Styrelsen 

 

Styrelseledamöternas mandatperioder se sid 33. 
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Viktigt inför anmälan 
Medlemskap är en förutsättning för att delta i föreningens aktiviteter. Hur du blir medlem beskrivs på 
hemsidan www.sujkp.se. 

Kontakt med SU: Meddelanden till SU kan lämnas via mejl till info@sujkp.se eller på vår telefonsvarare, 
tel. 036-290 64 29, obs vi ringer tillbaka från något mobilnummer. SU:s expedition har under 
anmälningsperioden öppet följande dagar 17 nov, 24 nov, 1 dec och 15 dec 2022. 

Rör ditt ärende en aktivitet, kontakta ansvarig funktionär 
Namn och kontaktuppgifter finns i programmet under respektive aktivitet. 

 

Anmälan 

Anmälningsperioden till vårprogrammet 2023 är den 11 nov – 2 dec. 

Du som har egen mejladress eller har tillgång till en mejladress via någon annan gör anmälan via 
hemsidan www.sujkp.se under fliken Program. Inloggning behövs inte. Genom att klicka på den aktivitet du 
är intresserad av kommer all information om aktiviteten fram och en knapp att klicka på för 
anmälan/bokning. 
När anmälan är slutförd får du ett mejl som visar att anmälan är registrerad. 

Du som inte har egen mejladress och inte kan få hjälp på annat sätt är välkommen att göra din anmälan 
direkt till SU. Tillsammans med programmet får du en blankett som du fyller i och skickar till 
Senioruniversitetet, Skolgatan 25, 553 16 Jönköping. 

Vid anmälan till Resor kan du ange Reskamrat. Blir resan överbokad sker lottning och då kommer antingen 
båda med eller ingen. En person i paret måste anmäla båda samtidigt. Vid antagning får båda deltagarna 
bekräftelse och betalinformation. Gäller enbart resor. 

Turordning. Om någon aktivitet är överbokad när anmälningsperioden löpt ut, sker lottning mellan alla 
anmälda och kölista upprättas. Det har alltså ingen betydelse vid antagningen när under anmälnings-
perioden (11 november – 2 december) som anmälan är gjord. 

Rangordning av aktiviteter. Vid överbokade aktiviteter kommer lottning att ske inom varje aktivitetsgrupp, 
t.ex. film, resor eller studiebesök. Om du anmäler dig till flera aktiviteter inom en grupp kan du rangordna 
aktiviteterna. Det är då större chans att komma med på det du helst vill delta i. Anmäl dig först till den 
aktivitet du helst vill vara med på och sedan till nr två o.s.v. Programmet känner av detta och försöker 
tillgodose alla förstahandsval först. 

Bekräftelse omkring den 15 december får du ett mejl om vilka aktiviteter du blivit antagen till och/eller fått 
köplats till. I det mejlet finns också en avisering på hur och när du ska betala avgiften. 
Har du anmält dig via blankett/brev får du besked via brevpost. 

Möjlighet att göra efteranmälan 
När alla antagningar är klara kommer aktiviteter med lediga platser att öppnas igen på hemsidan för 
direktanmälan. Se fliken Lediga platser under Nyheter. Då gäller ”först till kvarn”. Antagningsbesked och 
betalningsinformation kommer omgående på mejlen. 

Medlemsregister I SU:s medlemsregister finns de uppgifter som är nödvändiga för att SU ska kunna hålla 
kontakt med medlemmarna. Vi hanterar medlemsdata enligt GDPR. 

En förutsättning för att få besked från oss, t.ex. om nyinsatta aktiviteter, påminnelser, byte av lokal, 
inställda aktiviteter är att du regelbundet går in på hemsidan och att du läser dina mejl. 
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Betalning 

I mejlet om vilka aktiviteter du blivit antagen till finns information om hur och när betalning ska ske. Där 
finns en länk ”Betala” att klicka på, då visas information om alla aktiviteter som du är antagen till och när 
de ska betalas. Klicka i de aktiviteter som du vill betala nu. Betalning kan ske antingen till Bankgiro eller 
med Swish. OBS betala inget förrän du fått ett antagningsmejl. 

Bankgiro: Klicka på Betala till Bankgiro och den information som ska användas vid betalningen visas - 
summan av de markerade aktiviteterna, bankgironummer och OCR-nummer. Dessa uppgifter lägger du in i 
din internetbank eller skriver på betalningsordern. 

Swish: Klicka på Swish-knappen och fyll i vilket telefonnummer du vill swisha från, klicka på Fortsätt. Nu 
skickas ett meddelande till din telefon, öppna Swishappen och där står ”Betala till Senioruniversitetet”, 
godkänn betalningen via Bankid eller avbryt betalningen. 

Kvitto på betalningen skickas alltid oavsett vilket betalningssätt som används. 

 

Avbokning 

Meddela förhinder att delta i en aktivitet så snart som möjligt! Någon på reservlistan kan bli glad för att få 
din plats. När det gäller cirklar anmäler du förhinder direkt till cirkelansvarig Birgitta Warén (inte till 
cirkelledaren), se inledande texten till Studiecirklar. 

Ångerperioden för anmälningar till vårens program är från 15 december till 2 januari 2023 
Avbokning under anmälningsperioden och ångerveckan gör du själv. I det mejl du fick att anmälan har 
registrerats finns en länk som ska användas vid avbokning. Klicka på länken och det kommer upp en fråga 
där du får bekräfta avbokningen. När du gjort det står det på skärmen att avbokning gjorts.  

Avbokning efter ångerveckan. Du måste kontakta ansvarig funktionär. Kontaktuppgifter finns i program 
eller antagningsbesked. OBS! Utebliven betalning räknas inte som avbokning/återtagen anmälan.  

Återbetalning av avgift 

Huvudregeln är att inbetald avgift inte återbetalas.  

Återbetalning kan bli aktuellt i följande fall: sjukdom (läkarintyg krävs), olycksfall eller dylikt, om SU ändrar 
planerade tider för aktiviteten, t.ex. byte av veckodag, annan tid och plats än vad som angetts i 
programmet.  

Särskild regel för resor: 
- Om återbud lämnats senast en vecka före aktiviteten och platsen kan övertas av en ersättare från 
reservlistan återbetalas avgiften minus en anmälningsavgift om 200 kr per resa.  
- Om ingen ersättare finns återbetalas inte kostnader som debiteras SU och som SU inte kan påverka. 
Belopp under 200 kr återbetalas inte.  

Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte eftersom SU inte är organiserad 
researrangör. Vid resor kan egen hemförsäkring med avbeställningsskydd och reseförsäkring eventuellt 
reglera kostnader som uppstår vid avbokning.   
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MÅNADSMÖTEN 

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan. Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. 
Kaffeservering. Lokal: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping 

”Ellen Keys verk och gärningar” med Maja Rahm, föreståndare på stiftelsen Strand 

Ellen Key (1849 – 1926) var en världsberömd författare, pedagog, fredsivrare, kvinnosakskämpe och 
visionär. Hon växte upp på Sundsholms herrgård utanför Västervik. Som 30-åring flyttade Ellen Key till 
Stockholm och försörjde sig som lärare i Anna Whitlocks skola. Hon blev tidigt opinionsbildare, till exempel i 
frågor om yttrande- och tryckfrihet, kvinnors rättigheter, undervisningsfrågor och sociala frågor. År 1900 
slog Ellen Key igenom internationellt med sin mest berömda bok, ”Barnets Århundrade”, som översattes till 
13 språk. Under åren 1910 - 1926 bodde Ellen Key på Strand på Ombergs sluttning mot Vättern. 
Föreläsare: Maja Rahm, föreståndare på Ellen Keys stiftelse Strand 

När: Torsdag 26 januari kl 14:00 - 16:00 

 

”Det goda åldrandet - 70 är inte det nya 50 utan i stället något mer” med professor Mikael 
Rennemark 

Föreläsningen baserar sig på många års forskning om det goda åldrandets sociala och psykologiska 
bestämmelsefaktorer men tar också sin utgångspunkt i personliga erfarenheter och reflektioner. Några 
centrala teorier om det goda åldrandets psykologiska och sociala grunder presenteras varvid bl.a. 
betydelsen av tillbakablickande livsloppsreflektion och förändringar av synen på vad som är viktigt i livet 
blir belyst och kommenterat i ljuset av forskningsresultat inom områdena. Attityder till äldre i media och 
samhälle tas upp liksom några av de utmaningar som vi alla måste möta under åldrandet. 

Föreläsare: Mikael Rennemark, professor i psykologi, Linnéuniversitetet 

När: Torsdag 23 februari kl 14:00 - 16:00 

 

Årsmöte och efter pausen "En park för trevnad och vederkvickelse” om Stadsparken med 
Agneta Åsgrim Berlin, Kulturarvsguiden 

Folkets park, barnens park, naturpark, nöjespark – under sin långa historia har Jönköpings Stadspark haft 
många roller. Under årens lopp har parkidealen skiftat och parkens historia speglar på många sätt hur 
Jönköping och det omgivande samhället har förändrats. 

Föreläsare: Agneta Åsgrim Berlin, tidigare antikvarie vid Jönköpings läns museum, numera ansvarig för 
Kulturarvsguiden i Jönköping som ordnar stadsvandringar och tar antikvariska uppdrag 

När: Torsdag 23 mars kl 14:00 - 16:00 
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”Arenor och framgångsrika profiler i idrottsstaden Jönköping” med Magnus Widell, 
idrottshistoriker 

Jönköping och Huskvarna har en rik idrottshistoria. Vi får veta hur idrotten startade i Södra Vätterbygden 
och hur den har utvecklats. Framgångsrika föreningar och utövare presenteras liksom de viktigaste 
mötesplatserna – idrottsarenorna. Vi kommer även att få höra om några av de stora tävlingarna och 
matcherna i kommunen. 

Föreläsare: Magnus Widell, idrottshistoriker och hembygdsforskare 

När: Torsdag 20 april kl 14:00 - 16:00 
 

FÖRELÄSNINGAR 

Du gör en anmälan till varje enskild föreläsning. OBS! Anmäl dig först till den föreläsning du allra helst vill gå 
på, sen nr 2 etc.  Anmälan senast 2 december. 

Avgiften 75 kr/föreläsning betalas senast: 
9 januari för F01v, F02v, F03v, F04v, F05v, F06v, F07v och 
24 februari för F08v, F09v, F10v, F11v, F12v, F13v 

Du kan vara med på föreläsningar utan anmälan i mån av plats (kontakta den som är ansvarig för att kolla 
detta). Då betalar du 100 kr! 

”Den sökande människan” med Patrik Svensson, författare av 
 ”Ålevangeliet” och ”Den lodande människan” Kod F01v 

Om förundran inför det gåtfulla och om enträget sökande efter kunskap. Vi upptäcker något, vi erövrar det 
och vi förgör det. Är det så att människan är förutbestämd att förhålla sig till världen, den kända och 
okända? Att allt vi når fram till måste vi också förstöra? 
Patrik Svenssons debutbok "Ålevangeliet" har sålts till över trettio länder och hyllats av såväl svensk som 
internationell press. 2019 tilldelades den Augustpriset i facklitteratur; i USA har "Ålevangeliet" blivit utvald 
av Publishers Weekly till en av 2020 års bästa böcker samt nominerats till Good Reads Choice Awards och 
Carnegie Medal of Excellence. 
Efter debutboken har Patrik Svensson skrivit ”Den lodande människan”, en bok om människorna som 
utforskat, kartlagt och försökt förstå havet. Den handlar om havets lockelse, om den uråldriga drivkraft som 
i alla tider fått människor att söka sig ut på öppet hav. Kort sagt, en bok om nyfikenheten. 
Föreläsare: Patrik Svensson, journalist och författare 
Ansvarig: Monica Adolfsson, monica.adolfsson@sujkp.se, 070-550 62 66 
Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 23 januari kl 14:00 - 16:00 
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DNA-tekniken i ”Allt för Sverige” och ”Genjägarna”  
med Fredrik Mejster, släkt- och DNA-forskare Kod F02v 

Fredrik Mejster är släktforskaren som tar fram underlaget rörande deltagarna i ”Allt för Sverige” - TV-
programmet där tio svenskamerikaner kommer till Sverige för att få uppleva det land där de har sina rötter. 
Fredrik medverkar också i TV-programmet ”Genjägarna” där människor får hjälp med att hitta svar om sitt 
ursprung och söka saknade familjemedlemmar med hjälp av DNA-teknik. Fredrik berättar om sin egen 
forskning och arbetet med programmen. 
Föreläsare: Fredrik Mejster, släkt- och DNA-forskare 
Ansvarig: Ingalill Lindström, ingalill.lindstrom@sujkp.se, 070-844 37 26 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 30 januari kl 14:00 - 16:00 

 

”Stadsplanering och arkitekturstrategi i Jönköping” med stadsbyggnadsdirektören och 
stadsarkitekten Kod F03v 

Jönköpings kommun ökar befolkningsmässigt med 1 500-2 000 personer per år. En ökad befolkning stärker 
Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på kommunens beredskap att planera för 
bostäder, transporter, skola, vård och omsorg. Stadsbyggnadsdirektören och stadsarkitekten orienterar oss 
om aktuella frågor såsom Vad innebär och hur arbetar Jönköping med stadsbyggnadsvisioner? Vad innebär 
och hur påverkar arkitekturstrategin från 2022 byggandet i Jönköping? 
Föreläsare: Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör i Jönköping och Bengt Mattias Carlsson, 
stadsarkitekt i Jönköping 
Ansvarig: Lena Nero, lena.nero@sujkp.se, 070-892 77 75 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 6 februari kl 14:00 - 16:00 

 

”Småländska : orden och grammatiken” med Carl Erik Lundblad  
och Gunlög Josefsson, Lunds universitet Kod F04v 

Mysse och bysse och krösamos är småländska ord som de flesta känner igen. I Carl-Erik Lundblads och 
Gunlög Josefssons nya bok ”Småländska : orden och grammatiken” presenteras småländsk dialekt. Men är 
småländska en enda dialekt? Det låter ju så olika på olika ställen. Ordboksdelen tar upp småländska ord och 
uttryck tillsammans med språkexempel och förklaringar. Grammatikdelen beskriver och exemplifierar 
uttrycksmedel som man finner i småländska. Man känner igen en smålänning när man hör en, så man gör. 
Föreläsare: Carl-Erik Lundblad är docent i nordiska språk vid Lunds universitet och  
Gunlög Josefsson är professor i svenska vid Lunds universitet 
Ansvarig: Britt Faijersson, britt.faijerson@sujkp.se, 070-565 77 14 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 13 februari kl 14:00 - 16:00 
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”Kiruna - Konsten att flytta en stad” med Göran Cars,  
professor vid Kungliga tekniska högskolan Kod F05v 

År 2006 meddelade gruvbolaget LKAB att en förutsättning för fortsatt brytning av järnmalm var att Kiruna 
stad flyttades. Gruvan är stadens livsnerv och kommunen fattade samma år beslutet att staden skulle 
flyttas. Idag har en ny stad byggts upp. Denna föreläsning handlar om hur man gjort för att på kort tid bygga 
en helt ny stad. 
Föreläsare: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan och ledamot av Kungliga 
Vetenskapsakademin 
Ansvarig: Kjell Rosén, kjell.rosen@sujkp.se, 070-341 11 77 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 20 februari kl 14:00 - 16:00 

 

”Textila skatter ur Röhsska museets samling” med  
Josefin Kilner, samlingsintendent Röhsska museet Kod F06v 

Röhsska museet i Göteborg är Sveriges enda specialmuseum för konsthantverk och design. Museet har en 
av Sveriges största textilsamlingar. Ända sedan museet grundades i början av 1900-talet har museet samlat 
in en mängd olika textila föremål. I föreläsningen presenteras en spännande berättelse om den svenska 
textilhistorien, bland annat om hur den sagolika bildväven ”Staffan stalledräng”, som vävdes 1909 av Märta 
Måås-Fjetterström, ledde till att konstnären blev avskedad från Malmö Hemslöjd. 
Föreläsare: Josefin Kilner är samlingsintendent på Röhsska museet i Göteborg och arbetar med att förvalta 
samlingen och samla in nya föremål 
Ansvarig: Johnny Jarl, johnny.jarl@sujkp.se, 070-891 07 63 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 27 februari kl 14:00 - 16:00 

 

”Carl von Linné” presenteras av Anton V Härder, Linnékännare  
och guide på Linnés Råshult Kod F07v 

Hur påverkas ett barn av sin uppväxt? 
- Hur viktigt är det med förebilder och mentorer? 
- Hur skapas en inspirerande och kreativ miljö? 
- Hur hade Carl Linnaeus tagits emot i dagens skola? 
Vi möter först professor Carl von Linné som tar oss med på en resa från barndomen till de sista åren i livet. 
En humoristisk och känslomässig föreställning som förflyttar oss tillbaka till 1700- talet. 
Efter paus berättar föreläsaren mera om vad Linné upplevt och uträttat, om personer han mött och om 
lärjungarnas resor. 
Föreläsare: Anton V Härder, Linnékännare som under 15 år gestaltat Carl von Linné och guidat besökare i 
kulturreservatet Linnés Råshult 
Ansvarig: Anna Ekstrand Persson, anna.ekstrand-persson@sujkp.se, 070-551 24 38 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 6 mars kl 14:00 - 16:00 
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”Ondskans tid: En historia om trolldom och häxeri” med  
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet Kod F08v 

Idag framstår det som obegripligt. Från 1400-talet och tre århundraden framåt avrättades omkring 35 000 
människor i Europa, anklagade för att ha ägnat sig åt förbjuden trolldom. Majoriteten av de drabbade 
tillhörde de lägre socialskikten, med enstaka undantag i högborgerliga och adliga kretsar. Långt mer än 
hälften av de åtalade var kvinnor. Och ingen av dem hade, såvitt vi vet, verkligen gjort något ont. Hur kunde 
detta ske? I föreläsningen skildrar Dick Harrison de stora häxprocesserna och trolldomsförföljelserna i 
Europa från forntiden och framåt, med särskilt fokus på Norden under 1500- och 1600-talen. 
Föreläsare: Dick Harrison, författare och professor i historia vid Lunds Universitet 
Ansvarig: Örjan Nilsson, orjan-nilsson@sujkp.se, 072-198 00 79 
Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 13 mars kl 14:00 - 16:00 

 

”Bakom gardinerna” med Katarina Wadstein MacLeod,  
professor i konstvetenskap Södertörns Högskola Kod F09v 

I föredraget berättar Katarina Wadstein MacLeod om sin bok ”Bakom gardinerna” som handlar om hemmet 
som ett motiv i svensk konsthistoria under nittonhundratalet. Hur hemmet framställs i konsten och 
kulturen både påverkar och påverkas av politiken och samhället. Boken berör två tidsperioder: sekelskiftet 
nittonhundra och 1960- och 70-talet. Båda dessa skeden kännetecknas av livliga debatter och diskussioner 
om hemmets estetik, bostadsbyggande, bostadens påverkan på samhället och de sociala roller som det 
privata livet ger upphov till. Men också av kvinnans frigörelse från hemmet. Flera av konstverken 
kommenterar världen från städskrubben eller från sängkammaren. Andra konstverk visar vad som sker 
bakom köksgardinerna. 
Föreläsare: Katarina Wadstein MacLeod, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola. 
Ansvarig: Monica Adolfsson, monica.adolfsson@sujkp.se, 070-550 62 66 
Var: OBS! Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping 
När: Måndag 20 mars kl 14:00 - 16:00 

 

”Händelser vid Tåkern” med konstnären, illustratören och  
skribenten Gebbe Björkman Kod F10v 

Föreläsning med tre teman: 
- Sjön Tåkerns historia och geologiska utveckling samt en övergripande beskrivning av fågellivet. 
-Föreläsarens engagemang vid Tåkern tillsammans med ett gäng grabbar och vad som blev resultatet av 
ungdomlig entusiasm och idogt arbete. 
-Föreläsarens liv som ”skäggmes” 
Föreläsare: Gebbe Björkman, konstnär, illustratör och skribent. Med naturen kring Tåkern, Omberg och 
Vättern som sina främsta inspirationskällor skapar han lustfyllda oljemålningar och akvareller med 
naturmotiv 
Ansvarig: Kjell Rosén, kjell.rosen@sujkp.se, 070-341 11 77 
Var:  OBS! Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping 
När: Måndag 27 mars kl 14:00 - 16:00 
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”Blues, jazz och rock - 100 års historia på 100 minuter” med  
Lars Östvall och Staffan Hagberg Kod F11v 

Med början på bomullsfälten i södra USA följer vi bluesens väg norrut och framåt i historien, mötet med 
jazzen och sedan rocken på 1950-talet. Den musikaliska resan går från USA via England till Sverige, med 
exempel ur olika genrer. 
Föreläsare: Lars Östvall, chef vid Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv och Staffan Hagberg, kåsör och musiker 
Ansvarig: Britt Faijerson, britt.faijerson@sujkp.se, 070-565 77 14 

Var: OBS! Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping 
När: Måndag 3 april kl 14:00 - 16:00 

 

”EU i en komplex och orolig tid” med Teresa Küchler,  
Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel Kod F12v 

SvDs korrespondent i Bryssel Teresa Küchler föreläser och svarar på frågor om EU:s organisation, funktion 
och arbete. 

 Hur påverkar Sverige de beslut som fattas inom EU? 
 Hur ser EU:s framtid ut? 
 Kommer flera länder att följa britternas exempel och lämna EU? 
 Kommer EU att utvidgas österut? 

Föreläsare: Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel 
Ansvarig: Dan Ericsson, dan.ericsson@sujkp.se, 070-514 62 85 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 17 april kl 14:00 - 16:00 

 

”Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek” med  
Göran Rosenberg, författare och journalist Kod F13v 

Göran Rosenberg är en av landets mest erkända journalister med en bred och djup erfarenhet av 
samhällsreportage inom flera medier. Han är också mångfalt prisad författare. 2012 fick han Augustpriset 
för sin memoarbok ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”. 2021 utkom han med ”Rabbi Marcus 
Ehrenpreis obesvarade kärlek”. Göran Rosenberg kommer i föreläsningen att belysa hur ledningen för 
judiska församlingen i Stockholm kom att få klä skott för Sveriges antijudiska politik under 1930-talet. 
Föreläsare: Göran Rosenberg, författare och journalist 
Ansvarig: Johnny Jarl, johnny.jarl@sujkp.se, 070-891 07 63 

Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 
När: Måndag 24 april kl 14:00 - 16:00 
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STUDIECIRKLAR  

En tid före kursstart får du via e-mejl information om lektionssal mm. Salsschema finns även vid 
receptionen för de kurser som hålls på Folkuniversitetet. Angiven tid inkluderar pauser. Kostnad för 
ev. studiematerial tillkommer utom i datacirkeln. Anmälan senast 2 december. Vid anmälan till 
studiecirklar ska personnummer anges. 

Betalning senast 9 januari för alla cirklar utom C18v, C23v, C24v som betalas 24 februari. 

Ansvarig för alla cirklar: Birgitta Warén, birgitta.waren@sujkp.se eller 072-511 73 33 

LITTERATUR OCH SPRÅK 

Bokcirkel 1 Jönköping Kod C01v 

Vi läser och diskuterar modern och klassisk 
litteratur från olika länder och kulturer. Vid första 
träffen presenteras en lista, som kan kompletteras 
och varifrån vi gemensamt väljer ut böcker för 
fortsatt läsning och diskussion. Till det första 
tillfället bör deltagarna ha läst "Åren" av Annie 
Ernaux. 

Nya deltagare hälsas välkomna i mån av plats. 

Tid: tisdag udda veckor 11.00 - 12.50, 6 ggr 

Ledare: Kerstin Nordenstam Wallin, 
kerstin.a.wallin@gmail.com, 073-531 05 14 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tis 31/1 kl 11:00 - 12:50 
Avgift: 350 kr 
 

Bokcirkel 2 Jönköping Kod C02v 

Vi läser och diskuterar modern och klassisk 
litteratur från olika länder och kulturer. Vid första 
träffen presenteras en lista, som kan kompletteras 
och varifrån vi gemensamt väljer ut böcker för 
fortsatt läsning och diskussion. Till första tillfället 
bör deltagarna ha läst "Min far & Kvinnan" av 
Annie Ernaux. 

Nya deltagare är välkomna i mån av plats. 

Tid: onsdag udda veckor 11.00 - 12.50, 6 ggr 

Ledare: Kerstin Nordenstam Wallin, 
kerstin.a.wallin@gmail.com, 073-531 05 14 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Ons 1/2 kl 11:00 - 12:50 
Avgift: 350 kr 
 
 

Bokcirkel i herrgårdsmiljö Kod C03v 

På gården Björneberg i Jönköping läste man i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet en hel del 
litteratur. Vid tre olika tillfällen under våren träffas 
vi på Björnebergs gård och diskuterar böcker från 
denna tid men också litteratur som behandlar tiden 
och de författare som verkade denna tid. Till första 
cirkelträffen bör deltagarna ha läst "Rosen på 
Tistelön" av Emilie Flygare-Carlén. 

Nya och gamla deltagare hälsas välkomna. 

Tid: tisdagar 7 februari, 7 mars och 4 april 11.00 - 
12.50 

Ledare: Kerstin Nordenstam Wallin, 
kerstin.a.wallin@gmail.com, 073-531 05 14 

Var: Björnebergs gård, Jönköping 
Start: Tis 7/2 kl 11:00 - 12:50 
Avgift: 300 kr 
 

Litteraturcirkel  Kod C04v 
Huskvarna forts 

Vi läser inför varje sammankomst ett litterärt verk 
och samtalar sedan om det. Att läsa till första 
cirkelträffen: "Magikern" av Colm Tóibín. Lista med 
förslag på böcker presenteras vid första tillfället och 
vi kommer då överens om vad som skall läsas i 
fortsättningen. 

Nya deltagare är välkomna i mån av plats. 

Tid: tisdag udda veckor 10.00-11.50, 6 ggr 

Ledare: Mats Linnér, m.ler@telia.com, 070-278 82 
44 

Var: Equmeniakyrkan, Drottningg. 16, Hva 
Start: Tis 31/1 kl 10:00 - 11:50 
Avgift: 350 kr 
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Skrivarcirkel – nystart Kod C05v 

Övningar och samtal kring prosa och poesi. 

Tid: onsdag jämna veckor 13.00-14.50, 6 ggr 

Ledare: Yvonne Teiffel, kontakt@yvonneteiffel.se, 
070-454 47 45 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Ons 8/2 kl 13:00 - 14:50 
Avgift: 350 kr 
 

Franska Kod C06v 

Inriktning på konversation om vardagssituationer 
och aktualiteter. Förkunskaper motsvarande 
högstadiet. 

Tid: onsdag jämna veckor 13.30-15.20, 8 ggr 

Ledare: Agneta Karlberg de Jonghe, 
agnetakdj@gmail.com, 076-241 33 70 (första fyra 
gångerna) 
Eva Melin, e.c.melin63@gmail.com,  
073-735 92 61 (sista fyra gångerna) 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Ons 11/1 kl 13:30 - 15:20 
Avgift: 425 kr 
 

Italienska, konversation C07v 

Lätt konversation och vardagliga samtal. 

Tid: tisdag jämna veckor 11.00-12.50, 8 ggr 

Ledare: Danilo Giannini, 
danilo@animega.com, 073-039 99 73 

Var: Folkuniversitetet Skolgatan 25 
Start: Tis 24/1 kl 11:00 - 12:50 
Avgift: 425 kr 
 

Spanska, termin 2 Kod C08v 

Nya deltagare med motsvarande kunskaper är 
välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall 
cirkelledaren före anmälan. Lärobok: Caminando 
1, ISBN 978-91-2743714-2 

Tid: onsdag jämna veckor 9.00-10.50, 6 ggr 

Ledare: Ulla Lemke, ulla.lemke@icloud.com, 072-
399 20 02 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Ons 8/2 kl 09:00 - 10:50 
Avgift: 350 kr 
 

Spanska, termin 4 Kod C09v 

Lärobok: Caminando 1, ISBN 978-91-2743714-2 

Nya deltagare med motsvarande kunskaper är 
välkomna i mån av plats. Kontakta i så fall 
cirkelledaren före anmälan.  

Tid: onsdag jämna veckor 12.00-13.50, 6 ggr 

Ledare: Ulla Lemke, ulla.lemke@icloud.com, 072-
399 20 02 

Var: Folkuniversitetet Skolgatan 25 
Start: Ons 8/2 kl 12:00 - 13:50 
Avgift: 350 kr 
 

Spanska, lätt konversation Kod C10v 

Deltagarna bör ha ett enkelt ordförråd. Ämnena 
anpassas till en lätt nivå. 

Tid: torsdag jämna veckor 9.00-10.50, 6 ggr 

Ledare: Ulla Lemke, ulla.lemke@icloud.com, 072-
399 20 02 

Var: Folkuniversitetet Skolgatan 25 
Start: Tor 9/2 kl 09:00 - 10:50 
Avgift: 350 kr 
 

Tyska, konversation gr 1 Kod C11v 

Tonvikten läggs på konversation. Vi samtalar kring 
vardagssituationer och aktualiteter. 

Tid: tisdag jämna veckor 15.00-16.50, 6 ggr 

Ledare: Simone Axelsson, 
simone.hogaberg@gmail.com, 070-810 66 80 

Var: Folkuniversitetet Skolgatan 25 
Start: Tis 7/2 kl 15:00 - 16:50 
Avgift: 350 kr 
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Tyska, konversation gr 2 Kod C12v 

Tonvikten läggs på konversation. Vi samtalar kring 
vardagssituationer och aktualiteter. 

Tid: tisdag udda veckor 15.00-16.50, 6 ggr 

Ledare: Simone Axelsson, 
simone.hogaberg@gmail.com, 070-810 66 80 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tis 14/2 kl 15:00 - 16:50 
Avgift: 350 kr 
 

Engelska, konversation Kod C13v 

Tillsammans kommer vi att utveckla ditt engelska 
ordförråd och föra samtal om händelser, åsikter, 

planer, känslor och intressen. I slutet av kursen 
kommer du att bli mer säker på att prata engelska 
och diskutera olika ämnen. Cirkelledaren Nicole 
Wandel kommer från Australien, har bott i Sverige 
några år och undervisar i engelska och en rad olika 
ämnen här och utomlands. "Jag ser fram emot att 
hjälpa dig att utveckla ditt självförtroende i 
engelska". 

Tid: torsdag varje vecka 17.00-18.50, 6 ggr. 

Ledare: Nicole Wandel, 
nicole.wandel.jonkoping@engelska.se, 073-625 
72 36. 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tor 19/1 kl 17:00 - 18:50 
Avgift: 350 kr 

 
 

HISTORIA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Idéhistoriska  
frågeställningar Kod C14v 

Fortsättning på höstens cirkel men nya deltagare 
är välkomna. 

Det här är cirkeln för dig som vill diskutera de 
stora frågorna. Genom samtal tar vi oss från 
frågor som vilken verkligheten är och vilken plats 
människan har i den till spörsmål kring länders 
och samhällens funktion och organisation. På 
vägen dit kommer vi bl a att avhandla den fria 
viljan, några politiska ideologier samt olika 
rättsuppfattningar. 

Tid: fredag udda veckor 11.00-12.50, 6 ggr 

Ledare: Nils Hjort, nilshjort@icloud.com, 070-362 
37 50    

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Fre 3/2 kl 11:00 - 12:50 
Avgift: 350 kr 
 

Kvinnor i historien Kod C15v 

Vårens kvinnohistoriska cirkel kommer att 
undersöka och diskutera kvinnans roll i den 
moderna historien genom 24 personexempel. Vi 
börjar i Jönköping och fortsätter sedan med allt 

från kvinnliga pionjärer till kvinnorättskämpar och 
kvinnliga skurkar. 

Tid: torsdag udda veckor 11.00-12.50, 6 ggr 

Ledare: Nils Hjort, nilshjort@icloud.com, 070-362 
37 50 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tor 2/2 kl 11:00 - 12:50 
Avgift: 350 kr 
 

Nordens glömda historia C16v 

Den historiska berättelsen förändras beroende på 
vilken avgränsning vi väljer. Vi läser oftast 
Sveriges eller Västerlandets historia. Men vad vet 
vi om våra nordiska grannländers historia? Vad 
nytt får vi syn på om vi ser på Norden som 
helhet? Det är temat för cirkeln. 

Tid: Torsdag udda veckor 13.00 - 14.50 

Ledare: Bengt Åke Berg, 
berg.bengtake@gmail.com, 070-298 37 57 

Var: Folkuniversitetet Skolgatan 25 
Start: Tor 2/2 kl 13:00 - 14:50 
Avgift: 350 kr 
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Familjejuridik - att tänka på  
i vår ålder Kod C17v 

I cirkeln kommer vi att ta upp följande: 

- att leva som gift respektive sambo, rättigheter 
och skyldigheter 

- arv och testamente 
- bodelning under äktenskap respektive 
samboförhållande 
- bodelning efter dödsfall 

Tid: torsdag udda veckor 13.00-15.45, 3 ggr 

Ledare: Maja Mulaomerovic, 
maja.mulaomerovic@familjensjurist.se, 076-346 
77 92 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tor 19/1 kl 13:00 - 15:45 
Avgift: 350 kr 
 

Hur EU fungerar och  
aktuella frågor Kod C18v 

Vi repeterar de olika institutionernas uppgifter 
och tar del av deras webbsidor som grund för 
diskussioner i aktuella frågor. 

Tid: torsdag udda veckor 10.00-11.50, 4 ggr 

Ledare: Roland Sten, roland.sten@telia.com, 070-
284 67 01 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tor 13/4 kl 10:00 - 11:50 
Avgift: 300 kr 
 

Jönköpings historia Kod C19v 

Studiecirkeln behandlar Jönköpings västra och 
östra stadsdelar. Två träffar är promenader på 
öster respektive väster. 

Tid: onsdag udda veckor 10.00-12.00, 6 ggr 

Ledare: Lennart Lindberg, 
nils.lennart@hotmail.com, 070-338 85 07 

Var: Seniorernas hus, Klostergatan 69 
Start: Ons 1/2 kl 10:00 - 12:00 
Avgift: 350 kr 

Tabergsdalens historia Kod C20v 

Studiecirkeln behandlar Tabergsdalens historia. 
Vid en träff är det en promenad. 

Tid: onsdag jämna veckor 10.00-12.00, 6 ggr 

Ledare: Lennart Lindberg, 
nils.lennart@hotmail.com, 070-338 85 07 

Var: Seniorernas hus, Klostergatan 69 
Start: Ons 25/1 kl 10:00 - 12:00 
Avgift: 350 kr 
 

Södra Vätterbygdens  
idrottshistoria Kod C21v 

Vi kommer att gå igenom idrottens uppkomst och 
utveckling. Det handlar om föreningar, 
idrottsgrenar, tävlingar, idrottsanläggningar och 
personligheter inom idrottsrörelsen. 

Tid: tisdag udda veckor 13.00-14.50, 6 ggr 

Ledare: Magnus Widell, 
magnus.widell@habo.net, 072-324 62 39 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tis 31/1 kl 13:00 - 14:50 
Avgift: 350 kr 
 

Klimatet - vad händer? C22v 

Utifrån aktuella klimatnyheter diskuterar vi den 
omställning som måste ske praktiskt, socialt och i 
våra egna huvuden. Vi läser korta texter och 
artiklar, fördjupar, ifrågasätter och inspirerar. Alla 
är välkomna, som är nyfikna på den största 
utmaning mänskligheten stått inför. 

Tid: torsdag jämna veckor 9.00-10.50, 6 ggr 

Ledare: Per Bergström, 
perabergstrom@icloud.com, 076-296 37 07 

Jörgen Svedbom, jsvedbom@gmail.com, 070-733 
47 53 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tor 23/2 kl 09:00 - 10:50 
Avgift: 350 kr 
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NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Träd - deras liv och leverne,  
fortsättning Kod C23v 

Artkännedom, trädens liv och utveckling, 
skogsekosystem. Första träffen i 
Folkuniversitetets lokal på Skolgatan 25. Därefter 
uteträffar, oftast i Strömsbergsskogen. Medtag 
fika varje gång!  
Nya deltagare i mån av plats. 

Tid: torsdag udda veckor 13.00-16.30, 5 ggr 

Ledare: Martha Wägeus, 
martha.wageus@gmail.com, 073-074 28 49 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tor 13/4 kl 13:00 - 16:30 
Avgift: 350 kr 
 

Botanik - vårens växter Kod C24v 

Vi går ut i naturen och studerar vårens växter. 
Samling första gången i Folkuniversitetets lokaler, 
Skolgatan 25. Plats för de följande gångerna 
bestämmer vi vid den första träffen. Utflykterna 
sker i egna bilar. Sista gången en längre utflykt 
10.00-18.00 till Valle härad, där vi studerar 
botanik, geologi och kultur. 

Tid: måndag varje vecka 10.00-13.00, 4 ggr  
OBS! Uppehåll 1 maj 

Ledare: Gösta Börjeson, 
gosta.borjeson@telia.com, 070-595 70 96 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Mån 17/4 kl 10:00 - 18:00 
Avgift: 425 kr 
 

Vår elförsörjning -  
klarar vi krisen? Kod C25v 

Elpriset har varit extremt högt i södra Sverige 
sedan hösten 2021. Detta har flera orsaker. 
Under vintern 22/23 riskerar vi dessutom elbrist, 
som i värsta fall kan leda till att vissa 
konsumenter under viss tid kopplas bort från 
nätet. Hur bör detta hanteras? 

Under cirkeln behandlar vi följande: 

1. Allmänt om energi och energiförbrukning; 
Miljöpåverkan; Entropibegreppet 

2 och 3. Kärnkraft, en kontroversiell energikälla 
4. Sol, vind och vatten, de "förnybara" 
alternativen 
5. Produktion och förbrukning i balans? 
Distributionsproblem. Elpriser. 
6. Energismart teknik, elbilar och samtal om 
framtiden 

Tid: onsdag jämna veckor 09.00-10.50, 6 ggr 
Ledare: Håkan Olson, hakan.olson@hotmail.com, 
070-494 67 10 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Ons 25/1 kl 09:00 - 10:50 
Avgift: 350 kr 
 

iPhone/iPad för nybörjare Kod C26v 

För dig som är ny med en iPhone/iPad eller 
känner att du inte bemästrar den här 
tekniken. OBS! Gäller inte Androider såsom Doro, 
Samsung, LG, Huawei etc. 

Förutsättningar: Du har med dig en egen 
iPhone/iPad där du har skapat ett Apple-ID, 
Lösenkod och eventuellt Touch-ID/FaceID. Har du 
ett telefonabonnemang är det viktigt att du kan 
Pin-koden till SIM-kortet. 

Grunderna om ord, begrepp, tjänster för att 
förstå IT-tekniken. Symboler och standard-
funktioner. 

Apple-ID - Lösenkoder - Touch-ID/FaceID - iCloud 
- Hantering Appar - Kontrollcenter - Inställningar. 

Standardappar (program) som App Store - 
Kontakter - Telefon - Meddelanden - Kameran - 
Klockan - Kalender 

BankID och Swish. Hot och säkerhet i den digitala 
världen.  

Digitala kopior på cirkelmaterialet, ca 230 sidor, 
ingår i avgiften. 

Tid: tisdag varje vecka 9.00-12.15, 4 ggr 

Ledare: Jan Nilsson, janogunilla@gmail.com, 076-
136 33 77  

Var: Seniorernas hus, Klostergatan 69 
Start: Tis 7/2 kl 09:00 - 12:15 
Avgift: 450 kr 
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KONSTNÄRLIGA ÄMNEN

Akvarellmålning, grund Kod C27v 

Vi går igenom grunderna för att måla akvarell 
steg för steg. Det handlar om penselföring, 
färgblandning och komposition av olika motiv. 

Tid: måndag varje vecka 10.00-12.30, 6 ggr  
OBS! Uppehåll vecka 15 

Ledare: Anna Tompa, anna.v.tompa@gmail.com 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Mån 6/3 kl 10:00 - 12:30 
Avgift: 425 kr 
 

Akvarellmålning, forts. 1 Kod C28v 

Fortsättningskurs för dig som gått grundkursen i 
akvarellmålning. Utveckla egna idéer och skisser i 
olika teman. 

Du som gått grundkursen under hösten har 
företräde till denna fortsättningskurs. 

Tid: måndag varje vecka 13.00-15.30, 6 ggr  
OBS! Uppehåll vecka 15. 

Ledare: Anna Tompa, anna.v.tompa@gmail.com 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Mån 6/3 kl 13:00 - 15:30 
Avgift: 425 kr 
 

Akvarellmålning, forts. 2 Kod C29v 

Fortsättningskurs som är mer avancerad för dig 
som gått flera terminer i akvarellmålning och vill 
utveckla ditt måleri. 

Tid: onsdag varje vecka 10.00-12.30, 6 ggr  
OBS! Uppehåll vecka 15. 

Ledare: Anna Tompa, anna.v.tompa@gmail.com 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Ons 8/3 kl 10:00 - 12:30 
Avgift: 425 kr 
 
 
 
 

Jazzcirkel Kod C30v 

Vi lyssnar på och samtalar om jazzens olika stilar. Vi 
lär om jazzens särart, historia, utövare, 
kompositörer och miljöer. Vid passande tillfälle 
besöker vi kanske någon jazzkonsert, frivilligt 
deltagande, entrékostnad tillkommer.  

Tid: onsdag udda veckor 18.00-20.15, 6 ggr 

Ledare: Lars-Göran Åkerberg,  
l-g.akerberg@hotmail.com, 070-844 05 14 

Var: Seniorernas Hus, Klostergatan 69   
Start: Ons 15/2 kl 18:00 - 20:15 
Avgift: 375 kr 
 

Konsthistoria 1, Från Altamira  
till Banksy Kod C31v 

Vi studerar konsten från grottmålningarna i 
Spanien och Frankrike fram till Barocken under 
1600-talet. 

Tid: tisdag jämna veckor 18.00-19.50, 6 ggr 

Ledare: Dan Nilsson, 
dan_nilsson@hotmail.com, 073-141 27 47 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tis 7/2 kl 18:00 - 19:50 
Avgift: 350 kr 
 

Konsthistoria 2, Från Altamira  
till Banksy Kod C32v 

Fortsättning på höstens cirkel i konsthistoria. Nya 
deltagare i mån av plats. 

Vi studerar konsten från den moderna tiden till 
samtiden, dvs från klassicism och romantik på 
1700-talet till konceptkonst och street art under 
2000-talet. 

Tid: tisdag udda veckor 18.00-19.50, 6 ggr 

Ledare: Dan Nilsson, 
dan_nilsson@hotmail.com, 073-141 27 47 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tis 14/2 kl 18:00 - 19:50 
Avgift: 350 kr 
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Konstforum - modernt  
och samtida Kod C33v 

Diskussion om samtida konst. Fortsättning på 
Konsthistoria 2. 

Tid: torsdag jämna veckor 18.00-19.50, 6 ggr 

Ledare: Dan Nilsson, 
dan_nilsson@hotmail.com, 073-141 27 47 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Tor 9/2 kl 18:00 - 19:50 
Avgift: 350 kr 
 

 

 

Körsång för alla Kod C34v 

Vi arbetar med grundläggande sångteknik, 
uppvärmningsövningar, unison sång och enklare 
stämmor. Repertoaren är blandad efter gruppens 
sammansättning och önskemål. Välkommen till 
en cirkel med gemenskap, lekfullhet och 
sångglädje! 

Tid: onsdag udda veckor 14.00 - 15.50, 6 ggr 

Ledare: Carina Grahn, 
anirac_carina@hotmail.com, 070-554 11 31 

Var: Folkuniversitetet, Skolgatan 25 
Start: Ons 1/2 kl 14:00 - 15:50 
Avgift: 350 kr 

 
 
 

RESOR 

Ytterligare aktiviteter kan tillkomma. Detta meddelas på hemsidan, www.sujkp.se, under Nyheter.  

För alla resor med gemensam buss: Avresa sker från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping eller 
biblioteket i Huskvarna. Meddela när du anmäler dig var du vill stiga på.  

På alla resor finns möjlighet att anmäla reskamrat. Vid ev. lottning kommer båda eller ingen att bli antagen. 
OBS! En person i paret måste göra anmälan för båda samtidigt! Anmäl dig först till den resa du allra helst 
vill åka på, sedan till nr 2 etc. Anmälan senast 2 december. 

Cabaret på GöteborgsOperan Kod R01v 

Nattklubbsstjärnan Sally Bowles och hennes trupp välkomnar dig till en mäktig musikalisk upplevelse på 
Göteborgs Operan denna lördag i februari. På nattklubben Kit Kat Club tycks allt vara möjligt och ingenting 
är förbjudet. Spektakulära shownummer och fängslande musik smälter samman med en politisk berättelse i 
Berlin på 1930-talet, där nazismen vunnit kraft och hotar det naiva lättsinnet. Regi: James Grieve, Musik: 
John Kander. 

En introduktion till föreställningen ges i bussen ner till Göteborg av Peter Sundelin. 

Willkommen, Bienvenue, Välkommen till Berlin 1930! 

När: Lördag 18 februari 

Pris: 1 100 kr (buss och biljett). Betalning senast 9 januari 

Avresa: 10.45 från biblioteket i Huskvarna och 11.00 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping. 
Beräknad hemkomst till Jönköping ca 20.30 

Ansvarig: Peter Sundelin, 070-667 62 68 eller sundelinpeter@hotmail.com  

 



 
 

Teaterresa till Linköping Kod R02v 

På Östgötateaterns stora scen i Linköping spelas under våren Lars Noréns genombrottspjäs `Kaos är granne 
med Gud´ i regi av Pontus Plaenge. På scenen ser vi bland andra Marika Strand, Per-Johan Persson och Stina 
von Sydow.  

Dramat utspelas i ett nedläggningshotat järnvägshotell på 60-talet, där familjen samlas för första gången på 
länge. Här tvingas familjemedlemmarna möta varandra – och sig själva, för att lappa och laga utan att lyckas. 
Ett relationsdrama med uppslitande konflikter och dålig stämning, men även av värme, empati och svart 
humor.  

En introduktion till pjäsen ges i bussen på väg upp till Linköping av Peter Sundelin. 

När: Söndagen den 12 mars   

Pris: 700 kr (bussresa, teaterbiljett och räkmacka). Betalning senast 24 februari 

Avresa: 13.00 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping eller 13.15 från biblioteket i Huskvarna. 
Beräknad hemkomst till Jönköping ca 20.30 

Ansvarig: Peter Sundelin, 070-667 62 68 eller sundelinpeter@hotmail.com  

 

Ryttmästarbostället i Skövde och tranorna vid Hornborgasjön Kod R03v 

Det blir ytterligare en resa till Ryttmästarbostället vid Simsjön utanför Skövde där vi möter kavallerimajoren 
Bernhard Englund som ger oss en oväntad och humoristisk upplevelse av annorlunda slag. Med 
överraskningarnas hjälp får vi uppleva hur man hade det då Sverige var en stormakt i Europa. Vi får också se 
hans stora samling av antika möbler och föremål. En god lunchbuffé serveras. På hemresan besöker vi 
Hornborgasjön och tranorna. Högst 40 deltagare. 

När: Tisdag 4 april 

Pris: 980 kr (buss, buffé och guidning). Betalning senast 24 februari 

Avresa: 9.15 från nya biblioteket i Huskvarna eller 9.30 från bussparkeringen vid hamnkanalen i 
Jönköping. Beräknad hemkomst till Jönköping ca 18.00. 

Ansvarig: Bo Rybrand, 070-554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 

 

Byggnadsvård i Grenåsa by Kod R04v 

Vi åker till Grenåsa by utanför Tenhult, där Simon Jonegård guidar oss runt i den gamla byn. Simon kommer 
att berätta om hur man sparar på resurser vid renovering genom att återanvända och resurshushålla. Många 
gamla föremål finns att upptäcka i byggnadsvårdsbutiken. Vi kommer vandra på små stigar där det krävs 
rejäla skor. Enkel fika. 

Besöket beräknas ta ca 2,5 timmar. Högst 25 deltagare 

När: Torsdag 13 april 

Pris: 220 kr (buss, guidning och enkel fika). Betalning senast 24 februari 

Avresa: 13.00 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping eller 13.15 från biblioteket i Huskvarna. 
Beräknad hemkomst till Jönköping ca kl. 17.00 

Ansvarig: Bo Rybrand 070-554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 
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Östgötaresa - Omberg och Tåkern Kod R05v 

Resan går först till Omberg, där vi stannar vid Västra väggar för lite bussfika och berättelser om bergets 
historia, dess myter och sägner. Vi fortsätter sedan till Borghamn och den s k bockkyrkogården, där vår guide 
berättar om stenbrottet och krigsfångarna. Vid Naturum Tåkern finns utställning och film att ta del av samt 
möjlighet att vandra någon stig eller spång. Lunch äter vi på Väderstad Centralkrog innan vi blir guidade vid 
Rökstenen. På hemvägen gör vi ett kort stopp vid chokladfabriken Narr i Ödeshög. Högst 50 deltagare. 

När: Tisdag 18 april 

Pris: 760 kr (buss, fika, guide och lunch) Betalning senast 24 februari. 

Avresa: 8.45 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping eller 9.00 från biblioteket i 
Huskvarna. Beräknad hemkomst till Jönköping 17.30. 

Ansvarig: Birgitta von Malmborg 070-872 13 80 eller syrsan@hotmail.com 

 

Konsertresa till Vara Kod R06v 

I Vara konserthus, under rubriken Dans och sång i Paris får vi lyssna till Igor Stravinskijs Pulcinella (komplett 
balettmusik) med Göteborgs Symfoniker under ledning av gästdirigenten och sopranen Barbara Hannigan. I 
programmet ingår också musik av Kurt Weill – Youkali och Lost in the stars samt musik ur Gaité Parisienne av 
Offenbach/Rosenthal. Före konserten, som börjar kl 19, serveras en lättare måltid i restaurangen. Högst 50 
deltagare. 

När: Torsdag 27 april 

Pris: 900 kr (buss, måltid och biljett) Betalning senast 24 februari 

Avresa: 14.45 från biblioteket i Huskvarna eller 15.00 från bussparkeringen vid hamnkanalen i 
Jönköping. Beräknad hemkomst till Jönköping 22.30. 

Ansvarig: Birgitta von Malmborg, 070-872 13 80 eller syrsan@hotmail.com 

 

Fröderyd och Ekenässjön Kod R07v 

En utflykt till Ekenässjöns Industrimuseum, där vi följer med på en resa genom bygdens spännande historia 
och får se hur allt från möbler och glas till elektricitet producerades. En guidad tur tar oss genom 
samlingarna, som också består av ett Instrumentmuseum med fokus på musik och ett Nostalgimuseum med 
små fungerande trämodeller av bl a en ångmaskin, ett sågverk och Agafyren. Här serveras det 
förmiddagsfika. Efter lunch i Vetlanda far vi vidare till Fröderyd, där vår guide berättar om 
psalmboksförfattaren Lina Sandell och vi besöker hennes barndomshem, Sandellmuseet. Högst 50 deltagare. 

När: Tisdag 9 maj 

Pris: 550 kr (resa, guidning, inträden, fika och lunch) Betalning senast 15 april 

Avresa: 8.45 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping eller 9.00 från biblioteket i Huskvarna. 
Beräknad hemkomst till Jönköping ca 16.45. 

Ansvarig: Birgitta von Malmborg 070 872 13 80 eller syrsan@hotmail.com 
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Vandringsresa till Fjärås Bräcka Kod R08v 

Vi åker till den mäktiga israndbildningen Fjärås Bräcka som reser sig över den halländska kustslätten. Under 
en fyra kilometer lång vandring kommer vi att beröra Bräckans geologi, natur, historia och kultur och njuta 
av utsikten mot Lygnern och havet. På vägen till Fjärås stannar vi till på trafikplats Grandalen och fikar. 

Efter besöket på Bräckan fortsätter vi till kulturreservatet Äskhult där vi äter lunch. Besöket på den oskiftade 
och unikt bevarade byn är en resa 200 år tillbaka i tiden. Vi kommer under eftermiddagen att få en 
byguidning och tillfälle att vandra runt i det kringliggande naturreservatet. Besöket avslutas med 
eftermiddagskaffe. Håkan Olsson och Erik Svensson kommer under dagen att berätta lite mer om vad vi ser 
under resan. 

Grova skor och ”kläder efter väder” krävs. Ta med förmiddagsfika, sittunderlag och glöm inte vattenflaskan. 
Det kan vara bra att ta med vandringsstavar då det kan bli lite brantare partier. Högst 50 deltagare. 

När: Torsdag 11 maj. 

Pris: 600 kr (buss, guidning, lunch och eftermiddagskaffe på Äskhult). Betalning senast 15 april. 

Avresa: 7.45 från biblioteket i Huskvarna eller 8.00 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping. 
Beräknad hemkomst till Jönköping ca 18.30. 

Ansvarig: Erik Svensson, 070–723 23 31 eller erik.to.svensson@gmail.com. 

 

Linnés Råshult och Tagels gård Kod R09v 

På Råshult, Linnés födelseplats och ett av Sveriges kulturreservat, börjar vi med förmiddagskaffe och får 
sedan träffa Linné som berättar och tar oss med på en rundvandring. Lunchen serveras på Vislanda världshus 
och därefter åker vi till Tagels gård öster om Smålands Rydaholm. Fröken Adelheid von Schmiterlöw bodde 
hela sitt liv på gården och donerade egendomen till en stiftelse med landshövdingen i Kronobergs län som 
ordförande. Högst 40 deltagare. 

När: Tisdag 16 maj 

Pris: 700 kr (buss, fika, lunch, entréer, guidning). Betalning senast 15 april. 

Avresa: 8.00 från biblioteket i Huskvarna och 8.15 från bussparkeringen vid hamnkanalen i 
Jönköping. Beräknad hemkomst till Jönköping ca 18.00. 

Ansvarig: Monica Hörberg 072-397 97 02 eller bmonicah@gmail.com eller  
Tora Wigstrand 070-312 57 60 eller tora.wigstrand@telia.com 

 

Vandringsresa till Valle Härad Kod R10v 

Landskapet i Valle Härad är böljande och varierat med kullar, åsryggar och små sjöar. Det är särskilt vackert i 
maj i de många naturreservaten. Vi börjar vandringen vid Remningtorps arboretum och fortsätter fram till 
Flämsjön där vi tar vårt medhavda förmiddagsfika. Vandringen fortsätter därefter genom Eahagen och 
Öglunda ängar fram till Öglunda. Sammanlagt går vi knappt sex kilometer i relativt lättvandrad teräng. 

Lunchen äter vi på Flämslätts stifts- och kursgård. Efter lunch fortsätter vi till Ekornavallen där en guide från 
Falbygdens museum berättar om det unika gravfältet som innehåller gravar från ca 3300 f.K. till vikingatiden, 
d.v.s. en period på 4000 år. Håkan Olsson och Erik Svensson kommer att guida under resan och vandringen. 
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Grova skor och ”kläder efter väder” krävs. Ta med förmiddagsfika, sittunderlag och glöm inte vattenflaskan. 
Vandringen kommer inte att vara svår men det kan ändå vara bra att ta med vandringsstavar. Högst 50 
deltagare. 

När: Tisdag 23 maj. 

Pris: 475 kr (buss, lunch och guidning). Betalning senast 15 april. 

Avresa: 7.45 från biblioteket i Huskvarna eller 8.00 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping. 
Beräknad hemkomst till Jönköping ca 17.30. 

Ansvarig: Erik Svensson, 070–723 23 31 eller erik.to.svensson@gmail.com. 

 

Birgit Nilsson museum och Bjärehalvön Kod R11v 

Besöket börjar med en äkta AIDA-bakelse. Birgit Nilsson museum berättar historien om bonddottern som 
blev Sveriges världsberömda operasångare. Vi besöker hennes hem där hon växte upp och museet som 
berättar om hennes liv. Från födelsebyn Västra Karup till uppträdande på världens alla operascener såsom 
Metropolitan Opera House och La Scala m.m. 

Till tonerna av havets brus i Hovs Hallar intar vi dagens skånska lunch. Vi åker vidare till Båstad för besök i 
Norrvikens trädgårdar, en blomsterpark utan motstycke, en sagolik upplevelse. Parkens sex olika trädgårdar 
tar dig till världens alla hörn. Därefter är det hög tid att lämna Bjärehalvön för hemfärd. Högst 40 deltagare. 

När: Torsdag 25 maj 

Pris: 910 kr (buss, kaffe, lunch, entréer och guidning). Betalning senast 15 april 

Avresa: 7.45 från biblioteket i Huskvarna eller 8.00 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping. 
Beräknad hemkomst till Jönköping ca 18:30 

Ansvarig: Mats Annborn, 076-947 27 77 eller mats.annborn@gmail.com 

 

Sommen med ångfartyget Boxholm II och Boxholms bruksmuseum Kod R12v 

Följ med till Tranås för en kryssning på Sommen i ca tre timmar med ångfartyget Boxholm II. Efter land-
stigning blir det lunch i Tranås. Resan går vidare till Boxholm med besök på Bruksmuseet där det blir guidning 
och fika. Högst 50 deltagare. 

När: Tisdag 30 maj 

Pris: 925 kr (buss, båttur, fika, lunch och guidning). Betalning senast 15 april. 

Avresa: 8.30 från bussparkeringen vid hamnkanalen i Jönköping eller 8.45 från biblioteket i 
Huskvarna. Beräknad hemkomst till Jönköping ca 19.00. 

Ansvarig: Bo Rybrand, 070-554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 

 

 

 

 



24 
 

STUDIEBESÖK 
 

Ölprovning på Idlewild Kod S01v 

På Tändsticksområdet i Jönköping ligger Idlewild Brewing Company, som startade 2014 i Hulukvarn och år 
2016 öppnade brewpub på Tändsticksgränd 23. Sedan dess har det bryggts och serverats många ölsorter där. 

Efter en guidad rundtur i bryggeriet slår vi oss ner i baren med en bricka med fem olika öl (5x15cl) och får 
lära oss om tillverkning av denna dryck. Till det serveras smørrebröd. Högst 30 deltagare. 

När: Tisdag 7 februari 

Pris: 410 kr (ölbricka och smørrebröd). Betalning senast 9 januari. 

Samling: 16.00 Idlewild Beer Café, Tändsticksgränd 23, Tändsticksområdet 

Ansvarig: Birgitta von Malmborg 070 872 13 80 eller syrsan@hotmail.com 

 

After Work på Spira - Povel Ramel Kod S02v 

Följ med på en vandring genom Povel Ramels repertoar i AW-format! Under rubriken Håll musiken igång! Ett 
”Povel-ProgRamel" får vi smakprov på melodier, monologer och memoarer. I år är det 100 år sedan Povel 
Ramel föddes. Med Gustav Gällsing (som medverkade i She loves you häromåret). Högst 60 deltagare. 

Före föreställningen blir det 16.30 buffé med 3 kanapéer och ett glas bubbel (alkoholfritt) i Spiras restaurant. 
Buffén kommer att dukas upp separat för vår grupp. Sedan väntar föreställningen 17.30 på Caféscenen. 

När: Onsdag 22 februari 

Pris: 410 kr. Betalning senast 9 januari. 

Samling från 15.30 i entrén till Spira, Kulturgatan, Jönköping 

Ansvarig: Birgitta von Malmborg, 070-872 13 80 eller syrsan@hotmail.com 

 

Besök Bäckadalsgymnasiet TTC S03v 

Hur arbetar man med utbildningarna i fordons-, transport-, bygg- och anläggningsteknik? Yrkesläraren Daniel 
Fridholm Svensson och flera av hans kollegor informerar och visar runt i skolans lokaler och det blir spontana 
möten med elever. Om vädret tillåter visas även utomhusanläggningarna. Efter besöket blir det gemensam 
lunch i skolans restaurang. För att kunna vara ute är det viktigt att ha kläder efter väder. Besöket beräknas ta 
ca 2 timmar plus lunch. Högst 20 deltagare. 

När: Tisdag 28 februari  

Pris: 100 kr (lunch ingår). Betalning senast 9 januari. 

Samling: 10.00 vid skolans entré, TTC, Åsens körgård (Axamo), Jönköping. 

Ansvarig: Bo Rybrand 070-554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 
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KABE Kod S04v 

Vi besöker den moderna högeffektiva produktionsanläggningen för tillverkningen av KABE husbilar och 
husvagnar. Ett bra tillfälle att se och informera sig om senaste nyheter och trender inom Husvagnar och 
Husbilar. Besöket tar ca 2,5 timma. Högst 50 deltagare. 

När: Tisdag 7 mars  

Pris: 75 kr. Betalning senast 9 januari 

Samling: Tidpunkt och plats meddelas senare 

Ansvarig: Mats Annborn, , 076-947 27 77 eller mats.annborn@gmail.com 

 

Quality Match Hotel med lunch Kod S05v 

Vi besöker det 17 våningar höga Quality Hotel Match med den vidunderliga utsikten och går på rundvandring 
för att se hotellets faciliteter och några av de 229 rummen. Därefter äter vi en vällagad lunch i den forna 
Tändsticksfabrikens välbevarade lokal. Högst 40 deltagare. 

När: Fredag 10 mars 

Pris: 285 kr (visning och konferenslunch). Betalning senast den 9 januari. 

Samling: 11.45 i entrén till Quality Hotel Match. 

Ansvarig: Mats Annborn, 076-947 27 77 eller mats.annborn@gmail.com 

 

Trafikverket Jönköping Kod S06v 

Vi besöker Trafikverkets kontor i Jönköping och får information om arbetet med planering, investering och 
underhåll. Trafikverkets ansvariga kommer att ge oss en bild om hur man ser på järnvägs- och vägsystemen 
nu och inför framtiden. Värd för besöket blir Linda Blom, chef för Trafikverkets projektenhet. Besöket tar ca 
1,5 timma. Högst 25 deltagare. 

När: Onsdag 15 mars 

Pris: 75 kr. Betalning senast 24 februari 

Samling: 13.30 utanför Trafikverkets lokaler, entrén vid körkortsexpeditionen, Bataljonsgatan 8 (mitt emot 
Asecs parkering). 

Ansvarig: Bo Rybrand 070-554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 

 

JLT's (Länstrafiken) nya bussdepå i Ljungarum Kod S07v 

Studiebesök vid JLT, nya bussdepån, en anläggning för 125 bussar. Vi får se en miljövänlig anläggning som 
också är en av Sveriges mest moderna bussdepåer. Här finns tankplats för el- och biogasbussarna. Vi guidas 
runt på anläggningen som ligger på en stor yta, så kläder efter väder gäller. Besöket beräknas ta ca 1,5 
timma. Högst 25 deltagare. 

När: Torsdag 16 mars 

Pris: 75 kr. Betalning senast 24 februari. 

Samling: 10.00 vid entrén Industrigatan 16, Ljungarum Jönköping. 

Ansvarig: Bo Rybrand 070-554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 
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Byggnadsvård i verkligheten på Dalvik Kod S08v 

Vi möter Maya Windefors och Martin Almberger som i 
Rydala intill Dunkahallaån vid Dalvik återuppbygger ett 
äldre nedmonterat stockvirkeshus. Under hösten har JP i 
ett stort reportage berättat om deras projekt. 

Vi får komma in på byggplatsen och kan gå in i huset som 
då har färdigt golv. Maya och Martin kommer berätta om 
hur de med traditionella metoder och återanvänt material 
som trä, lera och linolja bygger upp sitt hus för boende och 
som möjlig restaurang. 

Besök på en byggarbetsplats, ca 1,5 timma, betyder rejäla 
skor och kläder efter väder. Högst 30 deltagare. 

När: Tisdag 21 mars  

Pris: 75 kr. Betalning senast 24 februari 

Samling: 14.00 vid Dalviks centrum (busslinje 2 mot Hisingsängen eller 11 mot Samset) 

Ansvarig: Bo Rybrand 070 554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 

 

After Work Spira – Let’s missbehave Kod S09v 

Let´s missbehave – en AW med John Bauer Brass och Vera Veljovic. För första gången i AW-format möts 
brasskvintetten JBB och Vera och tar med publiken på en musikalisk tidsresa till tidigt 1900-tal, 
charlestoneran och mellankrigsåren. Det bjuds på anekdoter, kåserier och musik av bl a Cole Porter, Kurt 
Weill och George Gershwin. Högst 60 deltagare. 

Före föreställningen blir det 16.30 buffé med 3 kanapéer och ett glas bubbel (alkoholfritt) i Spiras restaurant. 
Buffén kommer att dukas upp separat för vår grupp. Sedan väntar föreställningen 17.30 på Caféscenen. 

När: Onsdag 5 april 

Pris: 410 kr. Betalning senast 24 februari  

Samling från 15.30 i entrén till Spira; Kulturgatan, Jönköping 

Ansvarig: Birgitta von Malmborg 070 872 13 80 eller syrsan@hotmail.com 

 

JLT's (Länstrafiken) nya bussdepå i Ljungarum Kod S10v 

Studiebesök vid JLT, nya bussdepån, en anläggning för 125 bussar. Vi får se en miljövänlig anläggning som 
också är en av Sveriges mest moderna bussdepåer. Här finns tankplats för el- och biogasbussarna. Vi guidas 
runt på anläggningen som ligger på en stor yta, så kläder efter väder gäller. Besöket beräknas ta ca 
1,5 timma. Högst 25 deltagare. 

När: Onsdag 12 april 

Pris: 75 kr. Betalning senast 24 februari. 

Samling: 10.00 vid entrén Industrigatan 16, Ljungarum Jönköping. 

Ansvarig: Bo Rybrand 070-554 42 82 eller bo.rybrand@gmail.com 
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Konstpromenad i Huskvarna Kod S11v 

Följ med på konstpromenad i Huskvarna med Eva-Lotta Franzén! Samling vid Margareta Engströms skulptur 
utanför äldreboendet Union och avslutning vid nedre delen av Esplanaden. Promenaden beräknas ta ca 
1,5 timma. Bekväma skor rekommenderas. Högst 25 deltagare. 
När: Onsdag 3 maj 
Pris: 100 kr. Betalning senast 15 april 
Samling: 10.00 utanför äldreboendet Union, Drottninggatan 25, Huskvarna 
Ansvarig: Tora Wigstrand 070-312 57 60 eller tora.wigstrand@telia.com 
 

Elmia Kod S12v 

Vi besöker Elmia som är en av Nordens ledande mässarrangörer. Elmia har en offensiv position med mässor i 
världsklass och besökare från hela världen. Mellan 300 000 och 400 000 personer besöker varje år de olika 
mässorna. 
Ta tillfället i akt att informera dig om det spännande företaget, dess verksamhet och möta några av deras 
medarbetare. Besöket varar ca 2 timmar. 
Den som önskar kan efter studiebesöket äta lunch i Elmias lunchrestaurang. Högst 50 deltagare. 
När: Torsdag 4 maj  
Pris: 75 kr (lunch inkluderas inte). Betalning senast 15 april 
Samling: 10.00 vid Elmia, Elmiavägen, Jönköping 
Ansvarig: Mats Annborn, 076-947 27 77 eller mats.annborn@gmail.com 
 

Konstpromenad Jönköping Kod S13v 

Följ med på konstpromenad i Jönköping med Eva-Lotta Franzén! Samling vid Braheparken på Väster vid 
skulpturen Smålandsflickorna och avslutning vid Magnus Ladulåsparken. Promenaden beräknas ta cirka 
1,5 timma. Bekväma skor rekommenderas. Högst 25 deltagare. 
När: Fredag 5 maj 
Pris: 100 kr. Betalning senast 15 april 
Samling: 10.00 vid Braheparken på Väster 
Ansvarig: Tora Wigstrand, 070-312 57 60 eller tora.wigstrand@telia.com 
 

Grytet - vildmarksträdgården ovanför Dalvik 

Måndag 29 maj Kod S14v 
Torsdag 1 juni Kod S15v 

Följ med till vildmarksträdgården Grytet, anlagd för drygt 100 år sedan av trädgårdsmästaren M.P. Andersen, 
som sedan 1800-talets senare del var en av de tongivande i svensk hortikultur. Lennart Angselius och Lennart 
Lindberg guidar oss bland rhododendron och annat vackert i den gamla trädgården i Dunkehallaravinen. 
Promenaden tar ca 1,5 timma. Högst 25 deltagare per tillfälle. 
Pris: 100 kr. Betalning senast 15 april 
Samling: 10.00 vid Dalviks centrum (busslinje 2 och 11 stannar här). 
Ansvarig: Tora Wigstrand, 070-312 57 60 eller tora.wigstrand@telia.com 



28 
 

FILM 

Anmälan senast den 2 december. Anmäl dig först till den film du helst vill se, sen nr 2 etc.  

Betalning senast  9 januari för B01v 
24 februari för B02v, B03v 

Tid:  14.00 Plats: Fokus, Stadsbiblioteket Avgift: 75 kr per film 

Den tyske läkaren – torsdag 2 mars Kod B01v 

Argentinsk thriller från 2013.  Regi: Lucia Puenzo Längd: 1 tim 30 min 
Det är år 1960. En familj öppnar ett pensionat utanför en liten stad i Argentina. Deras första gäst blir en 
sympatisk läkare med tyska rötter precis som mamman i familjen. Han visar stort intresse för familjens barn, 
speciellt de nyfödda tvillingarna. Familjen inser inte att han är en eftersökt krigsförbrytare. En hemlig judisk 
organisation har hittat honom. Ska de lyckas gripa honom? 
Ansvarig:  Tommy Frank, tommy.frank@sujkp.se,  073-543 06 80 

 

Belfast – torsdag 30 mars Kod B02v 

Brittiskt drama från 2021. Regi: Kenneth Branagh  Längd: 1 tim 40 min 
Buddy växer upp under 60-talet i en fattig men idyllisk miljö i Belfast. Men området drabbas av allt svårare 
oroligheter på grund av den växande konflikten mellan katoliker och protestanter. Familjen ställs inför valet 
att stanna kvar eller att lämna sin älskade hemstad. I filmen skildrar Kenneth Branagh sina egna upplevelser 
från slutet av 60-talet. 
Ansvarig:  Christina Törnblad, christina.tornblad@sujkp.se, 070-343 03 34 

 

Familjen Bélier – torsdag 27 april Kod B03v 

Fransk komedi från 2014. Regi: Eric Lartigau Längd: 1 tim 45 min 
I familjen Bélier är alla döva utom 16-åriga Paula. Hon är oumbärlig som familjens språkrör i vardagslivet. 
Paulas musiklärare upptäcker att hon har en fantastisk sångröst. Han övertalar henne att ställa upp i en 
audition för att komma in på en eftertraktad musikutbildning i Paris. Ska hon stanna kvar hos sin familj eller 
uppfylla sina drömmar? 
Ansvarig:  Christina Törnblad, christina.tornblad@sujkp.se. 070-343 03 34 

 
 
Ytterligare någon film kan tillkomma. Detta meddelas på hemsidan, www.sujkp.se, under Nyheter 
  



29 
 

HÄLSOAKTIVITETER 

Anmäl dig först till den Hälsoaktivitet som du helst vill vara med på, sedan nr 2 etc. 

Betalning senast 9 januari för aktiviteterna H05v-H16v.  

Vandring kring Åsasjöarna och Martinsgölen i Norrahammar Kod H01v 

Vandringen går i omväxlande natur med vackra vyer och små nivåskillnader. Vi går i lugnt tempo drygt 5 km 
på bra stigar och mindre vägar. Under vandringen lägger vi in några tillfällen för punktorientering för dem 
som vill. Vi planerar för en rast vid Martinsgården där medhavd matsäck intas.  

Om du har svårt att på egen hand ta dig till samlingsplatsen - kontakta vandringsledaren i god tid för 
planering av samåkning.  

Vandringsledare: Håkan Lundin, hakan.lundin@gmail.com eller 070-587 11 35 

Ansvarig: Ulla Lundin, ulla.lundin@gmail.com eller 073-077 34 76 

Var: Samling parkeringen Södergården, Åsasjöns badplats 
När: Tisdag 18 april kl 10:00 - 13:30, (Reservdag 19 april) 
Avgift: 75 kr. Betalning senast 24 februari 

 

Torsdagsvandringar Kod H02v 

Vi fortsätter våra enklare vandringar i Bondbergsreservatet, 3-4 km vid fyra tillfällen. För den som sedan vill 
går vi till Öxnegården för fika.  

Vandringsledare och ansvarig: Barbro Berg, berba@telia.com eller 070-358 03 79 

Var: Samling parkeringen vid Öxnegården 
Start: Torsdag 20 april kl 10:00 - 11:00 
Tillfällen: 4 
Avgift: 75 kr. Betalning senast 24 februari 
 

Vandring i sydöstra delarna av Bondbergsreservatet Kod H03v 

Vandringen är 7,9 km lång och går på bra stigar och körvägar i Bondbergets sydöstra del bland annat på 
milspåret. Det finns fina ställen att rasta på. Ta gärna med ett sittunderlägg och matsäck för 2 raster. Vi 
kommer att passera reservatets enda bondgård Lönneberg, den sköna Åkarps By och Vissmålens 
ridanläggning.  

Samlingsplatsen ligger ca 800 m efter Jära slalombacke när man kör mot Nässjö uppför backen. 

Vandringsledare: Håkan Lundin, hakan.lundin@gmail.com eller 070-587 11 35 

Ansvarig: Ulla Lundin, ulla.lundin@gmail.com eller 073-077 34 76 

Var: Samling Bondbergets parkering vid Nässjövägen 
När: Onsdag 3 maj kl 10:00 - 13:30, (reservdag 4 maj) 
Avgift: 75 kr. Betalning senast 15 april 
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Cykeltur på Visingsö Kod H04v 

Cykelturens längd blir ca 20 km. Finns möjlighet att hyra cykel i hamnen. 

Preliminär rutt: Från hamnen upp till Kumlaby kyrka, ner till Näs borgruin vid södra spetsen och sedan 
tillbaka till hamnen. 

Turledare: Sven-Olof Ydreborg, svenolof.ydreborg@telia.com eller 070-314 10 88 och 
Lars-Gunnar Johansson, lars-gunnar.johansson@standalone.se 

Ansvarig: Ulla Lundin, ulla.lundin@gmail.com eller 073-077 34 76 

Övrigt: En mera detaljerad beskrivning av turen samt uppgift om samlingstid kommer att skickas ut till 
deltagarna i god tid.  

Var: Samling Hamnen på Visingsö, tid meddelas senare 
När: Måndag 8 maj, (reservdag 9 maj) 
Avgift: 75 kr. Betalning senast 15 april. 
 

Cirkelträning med maskiner - lite tuffare 

Måndag 9.00-9.45, start 9 januari Kod H05v 
Fredag 9.00-9.45, start 13 januari Kod H06v 

Träningspasset består av cirkelträning, dvs vi cirkulerar mellan olika träningsstationer där en del gym-
maskiner kommer att användas. Passet avslutas med stretching. Det är ett av två lite tuffare träningspass 
och du bör kunna ta dig ner och upp från golvet utan problem. 

Vi tränar för att behålla och kanske förbättra vår balans, rörlighet och stryka i leder och muskler.  

Ledare: Från Vättervy 

Ansvarig: Ulla Lundin, ulla.lundin@gmail.com eller 073-077 34 76 

Var: Vättervy, Junexhuset, Huskvarna 
Tillfällen: 14 
Avgift: 800 kr 
 

Cirkelträning med maskiner - lite lättare Kod H07v 

Träningspasset består av cirkelträning, dvs vi cirkulerar mellan olika träningsstationer där en del gym-
maskiner kommer att användas. Passet avslutas med stretching. 

Vi tränar för att behålla och kanske förbättra vår balans, rörlighet och styrka i leder och muskler, var och en 
efter sin förmåga.  

Ledare: Från Vättervy 

Ansvarig: Ulla Lundin, ulla.lundin@gmail.com eller 073-077 34 76 

Var: Vättervy, Junexhuset, Huskvarna 
Start: Onsdag 11 januari kl 11:00 - 11:45 
Tillfällen: 14 
Avgift: 800 kr 
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Cirkelträning med andra redskap 

Måndag 10.00-10.45, start 9 januari Kod H08v 
Onsdag 10.00-10.45, start 11 januari Kod H09v 
Fredag 10.00-10.45, start 13 januari Kod H10v 

Träningspasset består av cirkelträning, dvs vi cirkulerar mellan olika träningsstationer där vi använder olika 
träningsredskap, t ex vikter, TRX-band, gummirep, step-up brädor.  

Vi tränar för att behålla och kanske förbättra vår balans, rörlighet och styrka i leder och muskler, var och en 
efter sin förmåga.  

Ledare: Från Vättervy 

Ansvarig: Ulla Lundin, ulla.lundin@gmail.com eller 073-077 34 76 

Var: Vättervy, Junexhuset, Huskvarna 
Tillfällen: 14 
Avgift: 750 kr 
 

Zumba Kod H11v 

Vi tränar balans, koordination och rörlighet till inspirerande latinamerikansk musik. 

Ledare: Mie Hallberg 

Ansvarig: Eva Andersson, anderssone601@gmail.com eller 073-402 11 06 

Var: Vättervy, Junexhuset, Husvarna 
Start: Tisdag 10 januari kl 16:00 - 16:45 
Tillfällen: 14 
Avgift: 750 kr 

 

Linedance Kod H12v 

Dans på rad med ursprung från USA. Dansades då mest till countrymusik men nu används all möjlig musik. Vi 
lär oss olika stegkombinationer som man sedan upprepar i olika riktningar. Deltagarna delas in i grupper vid 
kursstart. Ange vid anmälan om du är nybörjare eller har dansat linedance tidigare.  

Nybörjare kl 10.30-11.30 
Fortsättning kl 11.45-12.45.  

Ledare: Carolyn Griffiths 

Ansvarig: Eva Andersson, annderssone601@gmail.com eller 073-402 11 06 

Var: Dansfabriken, Junexhuset, Huskvarna 
Start: Tisdag 17 januari  
Tillfällen: 11 
Avgift: 850 kr 
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Dansmix - Glädjefylld träning till musik Kod H13v 

Fartfyllt danspass med enkla rörelser till olika typer av musik. Träningspass som ger dig glädje, motion och 
kondition. 

Ledare: Från Dansfabriken 

Ansvarig: Eva Andersson, anderssone601@gmail.com eller 073-402 11 06 

Var: Dansfabriken, Junexhuset, Huskvarna 
Start: Torsdag 19 januari kl 11:00 - 12:00 
Tillfällen: 11 
Avgift: 850 kr 
 

Yoga  

Nybörjare – onsdag 10.00-11.00, start 11 januari Kod H14v 
Fortsättning grupp 1 – torsdag 9.45-10.45, start 12 januari Kod H15v 
Fortsättning grupp 2 – torsdag 11.00-12.00, start 12 januari Kod H16v 

Vi tränar rörlighet och avslappning i lugn miljö. Vanligen utövas yoga på golvet på yogamatta men man kan 
även utföra rörelserna sittande på stol om man har svårt att ta sig ner på golvet. 

Ledare: Annika Lindström 

Ansvarig: Ulla Lundin, ulla.lundin@gmail.com eller 073-077 34 76 

Var: Nikali Yoga, Junexhuset, ingång baksidan, Huskvarna 
Tillfällen: 14 
Avgift: 850 kr 
 

SU-LUNCHER 
 

Ingvar Selse om miljön och byggnaderna kring Hovrättstorget Kod L01v 

Ingvar Selse berättar om miljön och byggnaderna kring Hovrättstorget. Högst 50 deltagare. 

När: Onsdag 22 mars kl 13.00 

Var: Grand Hotel, Hovrättstorget 1, Jönköping 

Avgift: 175 kr. Betalning senast 24 februari 

Ansvarig: Elisabeth Schulz, le.schulz@telia.com eller 036-16 10 59, 072-527 61 67 

 

 

  



33 
 

Styrelsen 2022-2023   

    Vald till årsmötet 

Ordförande  Tora Wigstrand  070-312 57 60  Resor och Studiebesök 
tora.wigstrand@telia.com 

2023 

V. ordförande  Peter Sundelin 070-667 62 68  Resor och Studiebesök 
sundelinpeter@hotmail.com 

2024 

Sekreterare  Erik Svensson 070-723 23 31  Resor och Studiebesök 
erik.to.svensson@gmail.com 

2023 

Kassör Nils Östman 070-842 62 66 nils.ostman87@gmail.com 2024 

Webbansvarig Ann-Christine Brolin 073-413 87 15 annchristinebrolin@hotmail.com 2023 

Ledamot Eva Andersson 073-402 11 06  Hälsa och Friskvård 
anderssone601@gmail.com 

2023 

 Dan Ericsson  070-514 62 85  Föreläsningar och Månadsmöten 
correct.english@telia.com 

2024 

 Tommy Frank  073-543 06 80 Film 
tommy.frank@gmail.com 

2024 

 Monica Hörberg  072-397 97 02  Resor och Studiebesök 
bmonicah@gmail.com 

2024 

 Birgitta von Malmborg 070-872 13 80 Resor och Studiebesök 
syrsan@hotmail.com 

2024 

 Bo Rybrand  070-554 42 82  Resor och Studiebesök 
bo.rybrand@gmail.com 

2023 

 Birgitta Warén  072-511 73 33  Studiecirklar 
bwbirwar2@gmail.com 

2023 

Revisorer  Per-Olof Öhling  036-13 57 10  perolof.ohling@gmail.com 2023 

 Börje Nieroth  036-16 57 45 borje.nieroth@gmail.com 2023 

Suppleant  Harald Svensson  070-553 95 64 haraldsvensson1@telia.com 2023 

Valberedning Margareta Siöö  070-781 25 33  Sammankallande 
margaretasioo@gmail.com 

2023 

 Klas Mogren  070-379 31 25 klas.mogren@gmail.com 2023 
 Christina Nystedt  072-713 41 88 ch.nystedt@gmail.com 2023 
 Bo Rybrand  070-554 42 82  Adjungerad från styrelsen 2023 

 

Arbetsgrupper 
Föreläsningar/Månadsmöten, Studiecirklar, Resor/Studiebesök, Film, Hälsa/Friskvård, Ekonomiutskott, IT-
grupp, Hemsida/Webbmaster 

Organisationsnummer   802 422 -2765  Bankgironummer 5869-3227 

Telefonnummer 036-290 64 29  e-post info@sujkp.se 



 
 

EGNA ANTECKNINGAR  Mitt medlemsnummer: _________________ 

Mina anmälningar till Senioruniversitet Våren 2023 
Alla avgifter betalas till SU:s bankgiro 5869-3227 eller med Swish 

Aktivitet Kod Datum Avgift Betalas senast 
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Vi samarbetar med 

 

 

 


