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CIRKLAR
Anmälan
Din anmälan till cirklar tas emot via vår hemsida suvaros.se eller på anmälningsblankett.
OBS! Inte per telefon eller e-post. Icke medlem måste först söka medlemskap.
Anmälan ska vara SUV tillhanda senast torsdag 7 december. Den som har anmält sig efter detta
datum har ingen förtur och kommer med endast i mån av plats. Anmälan måste göras till samtliga
cirklar, även till fortsättningscirklar.
Antal deltagare
För varje aktivitet anges antal deltagare i programmet. Intresset är stort i vissa fall med överbokning
som följd. Bästa chansen att få delta i någon aktivitet är att anmäla sig till flera. Cirklar med färre
deltagare än tolv genomföres ej.
Kallelse
Inför cirkelstart skickas kallelse per brev. Tider och lokaler kommer att framgå av kallelsen. Om du
inte kommer med får du besked om det. Var vänlig meddela SUVs expedition snarast om du avstår
från deltagandet i en aktivitet så att någon annan på en eventuell väntelista kan få platsen.
Sammankomster
Varje sammankomst pågår oftast en och en halv timme exklusive rast.
Avgifter
Vi har sänkt årsavgiften för 2018 från 450 till 200 kronor. Vi inför samtidigt en avgift för
varje cirkel. En allmän cirkel kostar 275 kronor och en språkcirkel 550 kronor.
Anmälan till cirklarna är bindande och avgifterna till vårens cirklar ska vara inbetalda senast
den 25 januari 2018.
Kostnader för litteratur och för kopiering av skrivet material kan förekomma.

FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna är avgiftsfria för medlemmar. Samtliga föreläsningar äger rum på Kyrkbacksgården, måndagar kl. 14.00. Datum anges i programmet. Ingen anmälan behövs till föreläsningarna. Tänk på, när du betalar avgift för parkering, att föreläsningarna kan hålla på två timmar
eller längre om diskussionen blir livlig. Det är störande både för föreläsare och åhörare om någon
lämnar lokalen innan föreläsningen är slut. Hörslinga finns.

RESOR
Vi ordnar resor till aktuella och intressanta mål. Läs mer om våra resor och ”Regler för våra
resor” här i programkatalogen och på SUVs hemsida suvaros.se.

HEMSIDA och e-post
I kommunikationen med medlemmarna kommer SUV använda sig av e-post och hemsida i allt
högre utsträckning.
På SUV:s hemsida finns information om cirklar, resor, föreläsningar och andra arrangemang. Om
du går in på suvaros.se är du alltid uppdaterad.
Du kommer också fortlöpande bli informerad via e-post om vad som händer i SUV.
Vi vill gärna ha din e-postadress om vi inte redan har fått den.
Motiv framsida: Foto Lennarth Jäder
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CIRKLAR
Från och med vårterminen 2018 inför Senioruniversitetet Västerås (SUV) avgifter för
sina studiecirklar. En allmän cirkel kostar under vårterminen 275 kr och en språkcirkel
550 kr. Samtidigt införs en regel att cirklar med färre deltagare än 12 ej genomförs.

HUMANIORA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP
401

Finland självständigt 100 år

Sören Bååth

19 delt.

Varje vecka

tor 13:00-14:45

Start: 2018-02-01

6 ggr.

I avsnitt 1, 2, och 3 beskrivs Finlands väg genom svenska tiden och tsartiden till en självständig nation. Avsnitt 4, 5 och
6 behandlar åren efter 1917. Flera sakkunniga berättare.

402

Språkens Historia

Thomas Wiberg

19 delt.

Varje vecka

mån 09:00-10:45

Start: 2018-01-29

9 ggr.

Människans förmåga att kommunicera är unik och ger oss möjlighet att överföra information mellan individer och
generationer. I denna cirkel behandlas hur språken har utvecklats från forntiden och framåt. Vi koncentrerar oss framför
allt på de indoeuropeiska språken.

403

Romarriket

Gunnar Hilding

19 delt.

Varje vecka

tis 13:00-14:45

Start: 2018-01-30

6 ggr.

Följ med på en spännande 2 200 år lång resa genom det romerska rikets historia. Möt några av Väst- och Östroms
färgstarka 166 kejsare. Vi börjar med det västromerska rikets födelse på 750-talet f.Kr. och slutar med Östroms fall
1453 e.Kr. Romarna lade grunden till vår tids politik, styresskick, krigskonst, lagstiftning, språk, hantverk, litteratur,
religion och handel.

404

Romarriket

Gunnar Hilding

19 delt.

Varje vecka

tis 13:00-14:45

Start: 2018-03-13

6 ggr.

Följ med på en spännande 2 200 år lång resa genom det romerska rikets historia. Möt några av Väst- och Östroms
färgstarka 166 kejsare. Vi börjar med det västromerska rikets födelse på 750-talet f.Kr. och slutar med Östroms fall
1453 e.Kr. Romarna lade grunden till vår tids politik, styresskick, krigskonst, lagstiftning, språk, hantverk, litteratur,
religion och handel.

405

Under samma himmel - men med olika
horisonter

Ola Björlin

19 delt.

Varje vecka

tis 09:00-10:45

Start: 2018-01-30

6 ggr.

Kursen behandlar de världsreligioner som vi möter i vår samtid. Vi samtalar om mångfalden av livsåskådningar och
även om den sekulära livssynen. Vi kommer också att beröra den omfattande diskussionen om relationen mellan
religion och vetenskap och beröra olika uppfattningar i värdefrågor.

406

Under samma himmel-men med olika
horisonter (fortsättningscirkel)

Ola Björlin

19 delt.

Varje vecka

tis 11:00-12:45

Start: 2018-01-30

6 ggr.

Kursen behandlar de världsreligioner som vi möter i vår samtid. Vi samtalar om mångfalden av livsåskådningar och
även om även den sekulära livssynen. Vi kommer också att beröra den omfattande diskussionen om relationen mellan
religion och vetenskap och beröra olika uppfattningar i värdefrågor. (Denna cirkel är en fortsättning på cirkel 405. De
som har gått grundcirkeln har företräde.)
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407

Filosofi

Ola Björlin

19 delt.

Varje vecka

tor 11:00-12:45

Start: 2018-02-01

6 ggr.

Kursen ställer de grundläggande frågorna inom filosofin. Vad är verkligt? Vad är kunskap? Vad är rätt och orätt? Vad
är gott och ont? Plikt? Finns Gud?

408

Livet är ditt - hälsa, kost och motion
(fortsättningscirkel)

Anita Dahlberg

19 delt.

Varje vecka

tis 13:00-14:45

Start: 2018-02-06

6 ggr.

I "Livet är ditt" tar vi upp kostens betydelse för hälsan. Fysisk aktivitet gör att dina muskler, leder och ligament blir
starkare. Mental träning och avspänning gör att man mår bättre. Studiebesök bestämmer cirkeldeltagarna själva. (Detta
är en fortsättningscirkel. Har du gått på tidigare cirklar i samma ämne har du företräde.)

409

Sankt Petersburgs kulturhistoria

Anna Alexeeva

19 delt.

Udda vecka

tis 15:00-16:45

Start: 2018-01-30

6 ggr.

S:t Petersburg har varit ett hem för många kända författare och musiker som skapat stadens bild i rysk litteratur och
musik. S:t Petersburgs konstsamlingar i Erimitaget, Ryska muséet och andra muséer i staden ingår i världskulturarvet.
St Petersburgs teatrar och konsertsalar med Mariinskijs (Kirov) opera och S:t Petersburgs Symfonietta i spetsen är
världsberömda. Den här staden med dess rika kulturliv har alltid betraktats som Rysslands kulturhuvudstad.

410

Michael Bulgakovs roman "Mästaren och
Anna Alexeeva
Margarita" (fortsättningscirkel)

19 delt.

Udda vecka

tor 09:00-10:45

6 ggr.

Start: 2018-02-01

Michael Bulgakovs roman "Mästaren och Margarita" är en av 1900-talets stora romaner. Den här romanen är en modern
klassiker och en av de mest lästa och omtyckta böckerna i Ryssland. (Detta är en fortsättningscirkel. Du bör tidigare ha
gått på denna cirkel höstterminen 2017.)

411

Sveriges forntid

Gunnar Hilding

19 delt.

Varje vecka

tis 15:00-16:45

Start: 2018-01-30

6 ggr.

Träffa de första svenskarna - de skånska renjägarna - vid kanten av inlandsisen för 14 000 år sedan. Bekanta dig med
det gåtfulla soldyrkande bronsåldersfolket för 4 000 år sedan. Möt de hemvändande förmögna svenskar som varit
legosoldater i den romerska armén för 2 000 år sedan. Lär dig mer om hur västmanlänningen levde.

412

Sveriges medeltid

Gunnar Hilding

19 delt.

Varje vecka

ons 13:00-14:45

Start: 2018-01-31

6 ggr.

Sveriges medeltid var en blodig och svekfull tid, men inte riktigt så mörk och eländig som många tror. Tio kungar och
en drottning mördades. Drygt 100 stora och små krig utkämpades. Det tog mer än 100 år för kristendomen att besegra
hedendomen. Följ den medeltida människans strävsamma liv i vardag och helg.

413

Gotlands historia

Gunnar Hilding

19 delt.

Varje vecka

ons 15:00-16:45

Start: 2018-01-31

6 ggr.

Möt öns säljägare och kannibaler. Bekanta dig med "Igelkottsflickan" som levde i en stenåldersby för 4 700 år sedan.
Upplev öns tusenåriga guld- och silverskatter. Bli överraskad av Visbys medeltida sjörövare. Titta in i några av öns 92
unika medeltida sockenkyrkor med rötter i 1100-talet. Upplev det moderna Gotland.
OBS: Studieresa till Gotland den 21-25 maj 2018!

414

Sex medeltida "kyrkopärlor"

Gunnar Hilding

25 delt.

Varje vecka

ons 10:00-11:45

Start: 2018-03-28

6 ggr.

Vi besöker sex nya spännande medeltidskyrkor. Denna gång runt Enköping: Litslena kyrka (28 mars ), Österunda kyrka
(4 april), Villberga kyrka (11 april), Vittinge kyrka (18 april), Husby-Sjutolft kyrka (25 april) och Härkeberga kyrka (2
maj). I fem av kyrkorna finns storslagna målningar av 1400-tals-konstnären Albertus Pictor.
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415

Våra förmödrar, kvinnor i Gamla
Testamentet

Rut Törnkvist

19 delt.

Udda vecka

tor 15:00-16:45

Start: 2018-02-01

5 ggr.

Från Tamar, Asenat, Rahab till Hanna. Utifrån bibelberättelsen återberättas de olika kvinnogestalternas historia i
novellform. Texterna belyses utifrån historisk och kulturhistorisk bakgrund. Vi studerar även olika översättningar och
de bibelteologiska sammanhangen. Efter detta samtalar vi fritt utifrån novellen och bakgrunden till texterna och vilken
relevans dessa bibeltexter har idag, som förmödrar eller förebilder.

416

Lär känna stadsbiblioteket

Eva Matsson

25 delt.

Udda vecka

tis 09:00-10:45

Start: 2018-01-30

5 ggr.

Vi presenterar olika delar av Västerås stadsbibliotek: 1. Stiftsbiblioteket och Västmanlandssamlingen. 2. Bibliotekets
organisation samt programverksamhet. 3. Lär känna vår hemsida - Att låna e-böcker. 4. Tidskrifter och sökning av
fakta. 5. Från musik till talböcker. Vi träffas i stadsbibliotekets huvudentré.

417

Badelundas historia

Bengt Wallén

25 delt.

Varje vecka

ons 10:00-11:45

Start: 2018-05-02

4 ggr.

Denna studiecirkel kommer att behandla den spännande historien om Badelunda. Studiecirkeln kommer att omfatta fyra
cirkelträffar med vardera två dubbellektioner. Två dubbellektioner kommer att genomföras som guidningar vid
Anundshög, Badelunda kyrka och byn Tibble. Två dubbellektioner kommer att genomföras som föreläsningar i
Kyrkskolan i Badelunda. Vi samlas på den västra parkeringen vid Västerås järnvägsstation för att samordna
transporterna.

418

Emma av Jane Austen

Gunilla Zimmerman

19 delt.

Udda vecka

tor 13:00-14:45

Start: 2018-02-01

6 ggr.

Vi läser och diskuterar romanen Emma av Jane Austen. Jane Austen (1765-1817) är ett av den engelska litteraturens
mest kända namn. I sina romaner beskriver hon den mänskliga naturen omsatt i engelsk miljö. Emma är en av hennes
mest kända böcker. Boken skildrar den rika och struntförnäma Emma som roar sig med att göra upp bröllopsplaner för
andra människor.

419

Aktuella utrikespolitiska händelser

Stig Wahlström

19 delt.

Varje vecka

fre 11:00-12:45

Start: 2018-02-02

6 ggr.

Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i Europa, Mellersta Östern och Stilla havsregionen behandlas.
Rysslands allt aggressivare tonläge i östersjöområdet och västvärldens svar på detta diskuteras. Nordkoreas agerande
och USA:s och omvärldens reaktioner kommer också att diskuteras.

420

Aktuella utrikespolitiska händelser

Stig Wahlström

19 delt.

Varje vecka

fre 13:00-14:45

Start: 2018-02-02

6 ggr.

Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i Europa, Mellersta Östern och Stilla havsregionen behandlas.
Rysslands allt aggressivare tonläge i Östersjöområdet och västvärldens svar på detta diskuteras. Nordkoreas agerande
och USA:s och omvärldens reaktioner kommer också att diskuteras.

421

Martin Luther

Claes-Bertil Ytterberg

19 delt.

Varje vecka

ons 13:00-14:45

Start: 2018-01-31

6 ggr.

Från troshjälte till kulturbuse - om Martin Luthers lära och kulturinflytande.

422

Vill du måla

Gunilla Blomér

12 delt.

Varje vecka

mån 09:00-11:45

Start: 2018-01-29

10 ggr.

Du får gärna vara nybörjare och börjar då kanske med att teckna och studera perspektiv. Du kan välja den teknik som
passar dig bäst, som t.ex. akvarell, olja eller akryl.
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423

Konst på Västerås Konstmuseum

Agneta Lindström

30 delt.

Jämn vecka

ons 13:30-15:00

Start: 2018-01-24

5 ggr.

På Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2, visas olika utställningar och konstprojekt. Vi samlas på muséets entrétorg.
Hörselhjälpmedel finns att låna. Programmen guidas och leds av museets intendenter. Detaljerat program delas ut vid
start.

424

Svensk jazz hundra år

Claes Tillander

19 delt.

Udda vecka

ons 15:00-16:45

Start: 2018-01-31

6 ggr.

I denna cirkel tar vi fasta på hur den för ungdomen så farliga musikformen jazz spreds från USA över Atlanten till
Europa och även till Sverige. Vid varje cirkelträff behandlas hur jazzutbudet i vårt land utvecklats och förfinats fram till
våra dagar. De stora kända svenska jazznamnen kommer att presenteras. Inte minst via en mängd olika förnämliga och
hörvärda CD-inspelningar. Dessa finns bevarade från både den första kända svenska jazzinspelningen fram till dagens
förnämliga ungdomsepoks många utomordentliga inspelningar. Varje epok kommer att behandla olika kända musiker
med ursprung i Västerås utsökta jazzmylla.

425

Vi sjunger tillsammans

Maria Paulson

40 delt.

Udda vecka

tor 10:00-11:45

Start: 2018-02-01

6 ggr.

Senioruniversitetets sånggrupp för damer fortsätter. Välkommen att vara med i det glada gänget!
Vi sjunger både äldre och nyare visor och sånger. Mest unisont, men också i stämmor.

426

Musiklyssning, Johann Sebastian Bach

Stellan Moberg

45 delt.

Jämn vecka

ons 13:30-15:00

Start: 2018-02-07

6 ggr.

Vi gör några nedslag i Johann Sebastian Bachs 1 200 nummer långa verklista, som bland annat omfattar Brandenburgkonserterna, orkestersviter, violinkonserter och de stora passionerna. Dessutom ett och annat från hans mindre kända,
men lika fantastiska kantater. Vi är i Stadsbiblioteket.

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK
427

Beskärning av träd och buskar

Curt Rolfsman

15 delt.

Jämn och
udda vecka

ons 09:00-10:45

Start: 2018-03-07

4 ggr.

Hur skall vi beskära våra fruktträd för att de skall ge god frukt och vara friska och vackra? Denna cirkel behandlar vård
av yngre och äldre fruktträd, teknik vid beskärning av olika sorters träd och buskar, förökning (ympning), fruktsorter,
härdighet m.m. Teoripassen är inomhus och därefter håller vi till i det fria.
Cirkeln startar med ett teoripass inomhus onsdagen den 7 mars kl. 09.00. Därefter fortsätter cirkeln onsdagen den 21
mars och den 11april. Fjärde lektionspasset sker i samråd med deltagarna.

428

Möte med naturen

Berit RodlingMartinsson

50 delt.

Udda vecka

mån 09:00-ca 12:00

Start: 2018-03-12

5 ggr.

Nu kommer våren och våra vandringar går i ur och skur. Vi får uppleva mycket natur men också lyssna till någon som
känner väl till trakten där vi befinner oss. Promenaderna blir 3-5 km långa, på stigar i skogsterräng och på småvägar. Ta
med matsäck, sittunderlag och en kikare. Utflyktsschema skickas till alla deltagare.
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429

Öar och holmar

Sylvi Larhed,
Berit RodlingMartinsson

25 delt.

Varje vecka

ons 09.30-ca 14.00

Start: 2018-04-25

4 ggr.

Mälarens öar är värda att besökas. Att utforska öarna innebär promenader på 4-6 km. Tänk på att ha klädsel efter
väderlek, sköna, lämpliga skor och naturligtvis en matsäck. Samling första tillfället sker den 25 april, kl 09.30 på Vallby
friluftsmuseums parkering. Samåkning med bil till Åholmen. Övriga utflykter gör vi med båt från Färjkajen enligt ett
utflyktsschema, som delas ut vid första tillfället. OBS: Tillkommer kostnad för båtresor med 500 kr.

443

Grundläggande datoranvändning

Lennarth Jäder

15 delt.

Varje vecka

tor 15:00-16:45

Start: 2018-02-01

6 ggr.

Denna cirkel vänder sig till dig som har börjat använda en dator med Windows 7, 8 eller 10 och olika Office-program.
Vi börjar med att skapa ordning och reda bland mappar och dokument. Därefter bekantar vi oss med olika skrivarprogram och dess möjligheter. Efter det så behandlar vi bilder från din digitala kamera, och redigerar och infogar dem
i dokument. Vi bekantar oss också med internet och dess möjligheter. Deltagarna skall ta med och använda sina egna
bärbara datorer.

SAMTALSGRUPPER

430

Samtal om värderingar och
livsåskådningsfrågor

Claes-Bertil Ytterberg

19 delt.

Varje vecka

ons 09:00-10:45

Start: 2018-01-31

6 ggr.

I denna grupp tar vi upp frågor om etik, moral och livsåskådningar med särskild hänsyn till vad som sker med sådant i
dagens föränderliga samhälle.

431

Medias roll i samhällsdebatten med
aktuella frågor

Per-Åke Svensson

15 delt.

Udda vecka

ons 11:00-12:45

Start: 2018-01-31

6 ggr.

Vad är "media"? Ger media en allsidig, rättvisande och uttömmande beskrivning av verkligheten? Är de megafoner
för inflytelserika och högröstade opinionsbildare? Vad tycker du? Kom gärna med i denna grupp och ge dina
synpunkter. Vi diskuterar aktuella händelser och angelägna ämnen. Deltagarna svarar därmed för att cirkeln
genomförs.
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SPRÅK
Alla är välkomna till språkcirklarna. Den som är osäker beträffande kunskapsnivå kan kontakta
cirkelledarna.
Europarådets nivåskala:
Nivå A0 Jag har inga förkunskaper.
Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv
och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.
Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan
kommunicera i enkla sammanhang.
Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal
om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva
erfarenheter och skeenden.
Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett
samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om
många olika ämnen.
Nivå C1 Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan
uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för
olika ändamål.
Nivå C2 Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och
argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.

432

Franska A2

Stig Asplund

15 delt.

Varje vecka

tor 09:00-10:45

Start: 2018-02-01

10 ggr.

Det här är en fortsättningscirkel i franska. Du bygger på dina tidigare kunskaper och blir bättre på att tala bl. a. om dina
intressen och om saker i din omgivning.

433

Franska B1

Stig Asplund

15 delt.

Varje vecka

mån 11:00-12:45

Start: 2018-01-29

10 ggr.

Detta är en fortsättningscirkel som bygger på franska A2. Du kan nu uttrycka dig på ett enkelt sätt för att beskriva
erfarenheter och skeenden.

434

Franska, konversation B2

Stig Asplund

15 delt.

Varje vecka

tor 11:00-12:45

Start: 2018-02-01

6 ggr.

Detta är en konversationscirkel där vi tränar att samtala i många olika situationer.

435

Spanska A0, nybörjare

Lucia Caballero Sarce

15 delt.

Varje vecka

ons 11:00-12:45

Start: 2018-01-31

10 ggr.

Det här är en studiecirkel för dig som inte läst spanska tidigare. Efter cirkeln har du en del kunskaper i spanska på nivå
A1, enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A1 kan du förstå och använda enkla ord och
fraser.
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436

Spanska A1

Bernadette Lindblad

15 delt.

Varje vecka

tis 09:00-10:45

Start: 2018-01-30

10 ggr.

Det här är en fortsättningscirkel i spanska. Du lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga om vägen och att
presentera dig. Efter bara ett par tillfällen kan du säga några meningar på spanska. Du lär dig använda enkla ord och
fraser för konkreta vardagssituationer. Vid studiecirkelns slut kan du samtala om enklare ämnen med någon som talar
tydligt och långsamt.

437

Spanska A2

Bernadette Lindblad

15 delt.

Varje vecka

tis 11:00-12:45

Start: 2018-01-30

10 ggr.

Det här är en fortsättningscirkel i spanska. Du bygger på dina tidigare kunskaper och blir bättre på att tala om dina
intressen och om saker i din omgivning. Du utvecklar din förmåga att på spanska berätta om saker i din vardag och
kommunicera med andra om familj, intressen, närmiljö och arbete. Du blir bättre på att hantera situationer som att gå
och handla eller fråga om vägen.

438

Italienska A0

Antonio Argenziano

15 delt.

Varje vecka

mån 13:00-14:45

Start: 2018-01-29

10 ggr.

Detta är en cirkel för dig som inte har några förkunskaper i italienska.

439

Italienska A1

Antonio Argenziano

15 delt.

Varje vecka

fre 09:00-10:45

Start: 2018-02-02

10 ggr.

Det här är en fortsättningscirkel för dig som har gått nybörjarcirkeln A0.

440

Italienska A2

Antonio Argenziano

15 delt.

Varje vecka

fre 11:00-12:45

Start: 2018-02-02

10 ggr.

Detta är en fortsättningscirkel för dig som kan kommunicera i vardagliga situationer.

441

Italienska B1

Antonio Argenziano

15 delt.

Varje vecka

fre 13:00-14:45

Start: 2018-02-02

10 ggr.

Detta är en fortsättningscirkel som bygger på italienska A2. Du kan nu uttrycka dig på ett enkelt sätt för att beskriva
erfarenheter och skeenden.

442

Engelska B2

Kerstin Åkerblom

15 delt.

Varje vecka

fre 09:00-10:45

Start: 2018-02-02

10 ggr.

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera tämligen flytande, så att ett samtal med en infödd
löper i stort sett utan problem.
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FÖRELÄSNINGAR
Öppna för medlemmar på Kyrkbacksgården, måndagar kl. 14.
För icke medlemmar inträde 50 kr.

29 januari

Glimtar av resor i södra Afrika

Värd Martin Helander
Marianne Svanström, kultur- och naturgeograf från Uppsala, har guidat turer
främst i Sydafrika i tjugo år. Hon gör numera turer till Namibia och norra
Botswana med avslut vid de mäktiga Viktoriafallen i Zambia. Hon berättar i ord
och bild om fantastiska naturupplevelser, om det rika djurlivet och spännande
möten. Hon började sina resor med sin far, förre domprosten Gunnar Helander i
Västerås, och berättar personligt varför det blev just Sydafrika.

12 februari Järnvägars – ett skenföredrag

Värd Jan Samuelsson
Om järnvägarnas framväxt under 1800-talet och utvecklingen fram till nu och i
framtiden.
Kaianders Sempler är mångårig medarbetare i Tidningen Ny Teknik. Han leder
också teknikhistoriska resor till bland annat England, Tyskland och Frankrike.
Kaianders blev våren 2017 utsedd till teknologie hedersdoktor vid Chalmers
tekniska högskola.
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26 februari Fordonsbranschens utvecklingstrender

Värd Nils-Johan Bergsjö
Det sker en mycket snabb utveckling av fordon gällande drivmedel och
användning. El och Hybridbilar finns hos alla tillverkare och utveckling av
självstyrande fordon pågår.
Sture Eriksson bedrev under sin tid på ABB en utveckling av Hybridfordon och
han ger oss en översikt av hur långt man kommit.

12 mars

Smarta byggnader – digitalisering på riktigt

26 mars

En spännande västmanländsk forntidsresa

9 april

Fröding – Glad värmlänning och olycklig svensk

Värd Martina Pilling
Genom digitalisering av elsystemen i byggnader kan man minska
energianvändning, öka komforten och göra vardagen mer effektiv.
Johan Hollsten är produktchef för hem och fastighetsautomation och elmätare på
ABB. Han är utbildad civilingenjör med inriktning energisystem.

Värd Nils-Johan Bergsjö
Gunnar Hilding tar oss med på en spännande 10 000 år lång forntidsresa i våra
trakter.
Resan börjar vid de äldsta bosättningarna i brandskogen utanför Ängelsberg. De
första västmanlänningarna bodde där, i en skärgård fylld av öar och kobbar.
Vi får också bekanta oss med det 3 000 åriga okända bronsåldersriket i
Mälardalen och den bortglömda 2 000-åriga järnåldersbyn på Skälby.
Om detta och mycket annat, som har legat dolt under våra fötter och hittats av
arkeologerna, kommer föredraget kretsa runt.

Värd Gunnar Holmdahl
Claes Bertil och Mariann Ytterberg berättar om Gustaf Frödings liv och
diktning. Clas Bertil är biskop emeritus och Mariann är f.d. riksdagsledamot.
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RESOR

Februari - augusti
Scenkonstmuseet och Moderna museet
Tisdag 13 februari
Scenkonstmuseet är ett nytt museum, som invigdes i februari 2017. Samlingarna har däremot
byggts upp under mer än hundra år. I föremålssamlingarna finns scenografi- och kostymskisser,
scenkostymer, grafik, måleri, karikatyrer, marionettdockor, byster, masker, en omfattande
commedia dell'arte-samling samt en del kuriosa – sammanlagt 50 000 objekt. Museets
instrumentsamling är en av världens största och de äldsta från tidigt 1600-tal.
Scenkonstmuseet är beläget mitt i centrala Stockholm, i Kronobageriet invid Dramaten. Byggnaden
är Stockholms äldsta bevarade industribyggnad och var under 300 år hem för militärens bageri.
”Moderna Museet är den självklara mötesplatsen för människor som vill se modern och samtida
konst. Här visas mästerverk som är kända världen över och som en stor publik gärna återvänder till.
Men lika viktigt är att nya impulser möter alla de som är nyfikna på det som skapas idag. Museets
samling är en dynamisk och växande resurs som visas ur ständigt nya perspektiv. I växelverkan med de
tillfälliga utställningarna uppstår nya erfarenheter.”
Tider
09.00
09.10
11.00
12.30
13.00
14.30
16.00
Ca 18.00

Avresa från turistbusshållplatsen vid Västerås Central
Avresa från busshållplatsen vid Hälla
Visning av Scenkonstmuseet
Avresa
Lunch på Restaurang Moderna Museet
Visning av Moderna museets utställningar
Avresa
Beräknad hemkomst till Västerås.

Anmälan som är bindande skall vara SUVs expedition tillhanda senast 8 januari.
Kostnad 495 kr skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88 – 9 tillhanda senast 30 januari.
Reseledare Kerstin Eriksson 0722-115820 Annica Bremer 0708-283829
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My Fair Lady på Stockholms Stadsteater
Söndag 18 mars

Fotograf Carl Bengtsson/Skarp Agent

Eliza Doolittle drömmer om ett annat liv än att stå i ett gatuhörn och sälja blommor för småpengar.
Av en slump stöter hon på Henry Higgins, uppblåst men passionerad språkprofessor som ironiserar
över hennes ”obildade rännstensspråk”. Ett möte mellan två världar.
Higgins föreslår på skämt ett experiment – på sex månader ska han få Eliza att tala belevat!
Förvandla henne från ingenting till drottningen av Saba. Eliza blir förbannad. Sen nyfiken. Varför
inte?
My Fair Lady, en av de allra mest älskade musikalerna hade sin urpremiär 1956. Den bygger på
George Bernard Shaws pjäs Pygmalion om blomsterflickan Eliza och hennes möte med en annan
värld. Här i en egen tolkning av danska succéregissören Elisa Kragerup.
I rollerna bl.a Johan Rabaeus, Nina Zanjani och Magnus Uggla.
Sångtexter och dialog Alan Jay Lerner. Musik Frederick Loewe.
Efter George Bernard Shaws skådespel och Gabriel Pascals film Pygmalion.
Tider
15.30

Avresa från turistbusshållplatsen
vid Västerås Central
15.40
Avresa från busshållplatsen vid Hälla
19.00
Föreställningen börjar. Biljetter
på rad 13-15
Ca 22.00 Hemresa. Smörgås och dryck
serveras vid bussen
Ca 24.00 Beräknad hemkomst till Västerås.
Anmälan som är bindande skall vara SUVs expedition tillhanda senast 10 december 2017.
Kostnad 700 kr skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88 – 9 tillhanda senast 20 december 2017.
Reseledare Kerstin Eriksson 0722-115820 Gun Johansson 0705-431948
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Söndag 15 april – Torsdag 19 april
Vilnius – Litauens huvudstad
En stad med mycket spännande historia! Vi upplever Vilnius med gamla stan, TV-tornet och
minnesmärket från 1991, St Paul och St Peters kyrkan med 2000 marmorstatyer m.m. Landsbygden
med Dzukija nationalpark – vidunderlig natur och levande kultur. Gruta park, där man samlat alla
statyer från Sovjettiden, är idag en av de mest besökta platserna i Litauen. I staden Trakai, Litauens
huvudstad under landets storhetstid, lever en liten grupp karaimer. De utgjorde tidigare
storhertigens speciella vaktstyrka. Etnografiska museet i Marcinkonys, där vi kommer att uppleva
folkmusik, sång, folkdans och hantverk, är också ett av besöken på denna resa.
Allt detta och mycket mer får vi se och höra om tillsammans med våra lokala guider Jan och Vaida.
Söndag 15 april
10.00
Avresa med buss från turistbusshållplatsen vid Centralen
13.35
SAS flyg avgår från Arlanda
16.00
Ankomst Vilnius. Buss väntar för transfer till hotell Citygate. Middag på hotellet.
Måndag 16 april
Frukost på hotellet
09.00
Guidad rundtur i Vilnius och
dess omgivningar både till fots och i buss.
19.00
Gemensam middag.
Tisdag 17 april
Frukost på hotellet
08.00
Heldagsutflykt på den litauiska landsbygden. Lunch i Gruta park.
Middag på en traditionell landsbygdsrestaurang på vägen mot Vilnius.
Onsdag 18 april
09.30
Besök på svenska ambassaden.
Därefter utflykt till Staden Trakai. Lunch med lokala rätter.
19.00
Gemensam middag på restaurang Neringa.
Torsdag 19 april
Frukost på hotellet
Förmiddagen fri för egna aktiviteter - muséer, gallerier, spa eller shopping.
Stig tipsar om diverse sevärdheter.
12.00
Gemensam lunch innan bussen tar oss ut till flygplatsen.
17.20
SAS flyg avgår från Vilnius
17.40
Ankomst Arlanda – buss tillbaka till Västerås
Anmälan som är bindande skall vara SUVs expedition tillhanda senast 15 januari
Total kostnad 7.900 kr Enkelrumstillägg 1.300 kr
Anmälningsavgift 500 kr skall vara SUVs resekonto PG
44 83 88 – 9 tillhanda senast 1 februari
Slutbetalning 7.400 kr skall vara SUVs resekonto PG 44
83 88 – 9 tillhanda senast 5 mars
Ingår i priset: Transfer Västerås-Arlanda t/r, flyg
Arlanda-Vilnius t/r, transfer i Vilnius, buss för utflykter,
logi i dubbelrum med frukost, 4 x middag, 3 x lunch, entré
och guidningar enligt program.
Reseledare: Kerstin Eriksson tel. 0722 – 115820 Stig Wahlström tel. 0702 – 365018
Teknisk researrangör KE Resor. Priser och tider angivna med reservation för ändringar som vi
inte kan påverka! För avbokningsregler; se Regler för resor
OBS! Vid anmälan uppge ditt namn såsom det är stavat i ditt pass!
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Gripsholms slott, Fiholms slott och Jäders kyrka
Tisdag 15 maj
Gripsholms slott – ett av våra kungliga slott! Slottets historia spänner över många århundraden och
är en stor del av vårt gemensamma svenska kulturarv.
Vasaborgen Gripsholm inrymmer historia från flera epoker. Här ses en av landets mest
betydande vasatida inredningar och Gustav III:s teater från 1700-talet. Det är även platsen för
Svenska statens porträttsamling – här hänger landets alla kändisar genom tiderna.
Fiholms slott är beläget strax utanför Eskilstuna. Rikskanslern Axel Oxenstierna lät på våren 1640
påbörja en slottsanläggning på Fiholm. De två ståtliga flygelbyggnaderna i fransk- holländsk
renässansstil stod färdiga 1642 och kan ses än idag. Byggnadsarbetena leddes av Nikodemus Tessin
d.ä. Slottsanläggningens högslott som skulle ligga i gårdsplanens fond blev dock aldrig uppförd.
Idag är Fiholm privat bostad och vi får se den södra flygeln.
Jäders kyrka är belägen ett par kilometer från Fiholms slott. Kyrkan byggdes om på begäran av
Axel Oxenstierna och här har han också sin grav.
Tider
09.00
09.10
10.30
12.00
12.15
13.30
14.15
16.30
Ca 17.30

Avresa från turistbusshållplatsen vid Västerås Central
Avresa från busshållplatsen vid Hälla
Visning av Gripsholms slott
Avresa
Lunch på Gripsholms Värdshus
Avresa
Visning av Fiholms slott och Jäders kyrka
Avresa
Hemkomst till Västerås.

Anmälan som är bindande skall vara SUVs expedition tillhanda senast 15 april.
Kostnad 650 kr skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88 – 9 tillhanda senast 30 april.
Reseledare Kerstin Eriksson 0722-115820 Sylvi Larhed 0708-484602
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Måndag 21 maj – Fredag 25 maj.
Studieresa till Gotland
Följ med på en spännande resa till den mytomspunna ön Gotland. Möt 1200-talet vid Visbys vackra
kyrkoruiner, magnifika stenhus och storslagna ringmur. Vi besöker även några av öns mest sevärda
landsortskyrkor med rötter i 1100-talet. I Gotlands museum, som är ett av landets finaste landsortsmuséer, får du veta mer om öns drygt tiotusenåriga historia.
Öns storslagna natur med sina säregna raukar, karga klapperstenstränder, grönskande skogsängar,
mytiska fornlämningar och vindpinade fiskelägen blir andra spännande besöksmål på denna resa.
Vårt trevliga hotell ligger vid Visbys södra ringmur med korta gångavstånd till stadens alla
sevärdheter.
Gunnar Hilding, som har cirkeln om Gotlands historia, kommer att guida oss runt på ön. De som
deltagit i cirkeln har företräde till resan.
Måndag 21 maj
08.00
Avresa med buss från turistbusshållplatsen vid Centralen
11.25
Gotlandsfärjan avgår från Nynäshamn
14.55
Ankomst Visby
Ca 15.30
Incheckning på BW Solhem Hotel Visby
19.00
Middag på hotellet
Tisdag 22 maj
Frukost på hotellet
08.30
Avresa från hotellet för tur på södra Gotland
13.00
Lunch på Majstregården vid Hoburgen
Ca 17.00
Åter vid hotellet
19.00
Middag på hotellet
Onsdag 23 maj
Frukost på hotellet
09.00
Stadsvandring i medeltidens Visby
Lunch på egen hand
14.00
Besök på Gotlands museum med Fornsalen
19.00
Middag på hotellet
Torsdag 24 maj
Frukost på hotellet
09.00
Avresa från hotellet för tur på norra Gotland och Fårö
13.00
Lunch på Restaurang Fårögården
Ca 17.00
Åter i Visby
19.00
Middag på Frimis Krog i Visby med lammgrillning
Fredag 25 maj
Frukost på hotellet
Förmiddagen fri för egna utforskningar
16.00
Gotlandsfärjan avgår från Visby
19.15
Ankomst Nynäshamn
Ca 22.00
Åter i Västerås
Anmälan som är bindande skall vara SUVs expedition tillhanda senast 12 april
Kostnad 5.900 kr skall vara SVUs resekonto PG 44 83 88 - 9 tillhanda senast 20 april
Enkelrumstillägg 1.350 kr
Ingår i priset: Buss, färja Nynäshamn-Visby t/r, logi i dubbelrum med frukost, 3 x middag, 1 x
middag med lammgrillning, 2 x lunch och entré till Gotlands museum.
Reseledare: Gunnar Hilding tel. 0703 – 73 19 47
Teknisk researrangör KE Resor. Priser och tider angivna med reservation för ändringar som vi
inte kan påverka! För avbokningsregler; se Regler för resor
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Västanå Teater, Anna Svärd – tredje delen av
Löwensköldska ringen
Söndag 26 augusti
”I den tredje delen av Löwensköldscykeln, Anna Svärd, tar Selma Lagerlöf en gruvlig hämnd
på patriarkatet och dess enögda maktutövande, och det med skrattet och humorn som vapen.
Det ligger ett löjets skimmer över prästen Karl-Arturs kompromisslösa sätt att följa det han
upplever som sitt öde: att som Guds utvalde
utföra det andliga uppdrag han tycker sig ha
fått.
Det är intrigmakerskan Thea Sundler som drar ner
Karl-Artur till botten och hans förra fästmö
Charlotte Löwensköld kan bara betrakta spelet på
avstånd. Istället är det Anna Svärd, gårdfarihandlerskan, som i den lilla gråa stugan får ta upp
kampen mot Thea.
Det blir en bitter strid mellan dessa två kvinnor,
där mannen till slut reduceras till ett bihang. Selma
Lagerlöf är verkligen en storslagen berättare som
ständigt överraskar oss, får oss att förundras,
häpna och förskräckas. Inget mänskligt är henne
främmande. Hon måste ha haft mycket roligt under
arbetet med Anna Svärd.”
Leif Stinnerbom
Regissör, Västanå teater
Tider
10.30
13.00
Ca 16.00
Ca 23.00

Avresa från turistbusshållplatsen vid Västerås Central
Lunch på Alsters Herrgård
Föreställningen Anna Svärd börjar i Berättarladan, Rottneros
Biljetter på rad 9 – 12
Hemresa direkt efter föreställningen
Beräknad hemkomst till Västerås Central.

Anmälan som är bindande skall vara SUVs expedition tillhanda senast 15 januari.
Kostnad 860 kr skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88 – 9 tillhanda senast 28 februari.
OBS! Tidig anmälan då det är stor efterfrågan på biljetter enligt Västanå Teater!
Reseledare Kerstin Eriksson 0722-115820
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Regler för våra resor
Anmälan

2017-11-20

skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angiven på
anmälningstalongen.
Du kan även göra din anmälan via SUVs hemsida suvaros.se
Kontrollera att du anmält dig till rätt resa (gäller anmälan via hemsidan).
OBS! Ej per telefon eller e-post.
Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut.
I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en
extra avgift på 50 kr.
Ni som vill resa tillsammans använd samma anmälningstalong.
Är resan övertecknad och du har hamnat på väntelista meddelas du om detta
inom några dagar. Datorn tar ut vilka som deltar på aktuell resa.
Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare,
tas ingen kostnad ut. Saknas ersättare kommer de kostnader som SUV ej kan
påverka
(t ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat.

Betalning

skall vara SUVs resekonto pg 44 83 88-9 tillhanda senast den dag som står
angiven på anmälningstalongen.
Kom ihåg att ange avsändare och resmål på inbetalningsavin.
OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du
underlåter att betala gäller ej som avbokning.
Vi hör av oss om du inte får en plats och inbetalda pengar betalas tillbaka.

Återbud

skall meddelas SUVs expedition eller någon i reseutskottet.
Detta gäller även om du står på väntelista.

Bussarna

avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även
från busshållplatsen vid Hälla. Kryssa i aktuell ruta på anmälningstalongen.

Specialkost

anges vid anmälan.

Paket/
flerdagsresor Resenärer har rätt att avbeställa resan mot en viss kostnad.
- Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 5%
av resans pris.
- Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före
avresan ska resenären betala 15% av resans pris.
- Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före
avresan ska resenären betala 50% av resans pris.
Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan ska resenären betala hela
resans pris. För utförligare villkor se ”Allmänna villkor för paketresor” på:
konsumentverket.se

Kontakt angående resor:
Var vänlig ring vår expedition telefon 021 – 13 80 74, måndag – torsdag kl. 09.00 – 12.00
eller den reseledare som finns angiven på resorna.
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Organisation
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Ledamot
Styrelsesuppleanter

Stig Wahlström
Kent Edberg
Karin Sollenborn
Barbro Johansson
Gunnar Hilding

e-postadress
munkgatan20@telia.com
kent.edberg@comhem.se
sollenborn@hotmail.com
barbroj.02124980@telia.com
gunnar.hilding@hotmail.se

Carl-Henrik Blom
polyglott@gmail.com
Stig Wahlström
Ann-Marie Borsos
a.borsos@telia.com
Adjungerade ledamöter
Sylvi Larhed, Agneta Hilding, Gunnar Holmdahl och Lennarth Jäder
Revisorer
Göran Östling, Anita Eriksson och Viola Johanssen, suppleant
Folkuniversitetet
Ansvarsområden:
Ekonomi
Expedition
Datoransvarig
Hemsida och
programkatalog
Medlemsblad
Cirklar
Föreläsningar
Resor
Reskassa

Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Karin Sollenborn
Sylvi Larhed
Lennarth Jäder

e-postadress
sollenborn@hotmail.com
sylvilarhed@bredband2.com
lennarth.jader@telia.com

Lennarth Jäder
Stig Wahlström
Agneta Hilding
Gunnar Holmdahl
Kerstin Eriksson
Birgitta Olsson

lennarth.jader@telia.com
munkgatan20@telia.com
agneta.hilding@hotmail.se
13035gholm@gmail.com
info@keresor.se
info@suvaros.se

SUVs expedition:
Terminstid måndag-torsdag kl. 09.00-12.00. Under vårterminen är expeditionen öppen från
8 januari till 9 maj.
Ansvarig för expeditionen:
Sylvi Larhed, telefon 021-13 80 74
Övrig expeditionspersonal:
Ingegerd Carlson, Barbro Johansson, Gun Johansson, Christina Jönsson, Laila Olofsson
och Birgitta Olsson
Telefon 021-13 80 74, 38 00 73 E-post: info@suvaros.se
Telefonsvarare:
För att underlätta för oss som av olika anledningar måste ringa och meddela er något som rör våra cirklar
och resor vill vi be er som har telefonsvarare och fått ett meddelande via den att bekräfta att ni mottagit
meddelandet. Det spar många samtal för oss.
Cirklar:
Föreläsningar:
Resor:

Agneta Hilding, telefon 021-13 77 17
Gunnar Holmdahl, telefon 021-14 98 32
Kerstin Eriksson, telefon 0722-115820

Plusgiro
Allmänt
Resor

494 52 30 - 3
44 83 88 - 9

SUV
SENIORUNIVERSITETET VÄSTERÅS
Vi har öppet för alla som uppbär pension av något slag.

Vi arrangerar
ca 40 studiecirklar per termin
i ett stort antal ämnesområden under ledning av duktiga ledare

 8–10 populära resor per år
Musik – opera, konserter, musikaler
Konst – utställningar, muséer, kulturhistoriska slottsbesök
Kulturresor till resmål inom Norden och andra grannländer
Teater – föreställningar på Dramaten, Stadsteatern m.m.

 18 föreläsningar under 2018
på Kyrkbacksgården med varierande, spännande samt intressanta
ämnen och föreläsare.
Medlemsavgiften berättigar till deltagande utan extra kostnad till alla
föreläsningar.

Vi finns
På Växhuset
Viktor Larssons plats 1
Västerås (hiss finns).

Medlem
Är du inte medlem blir du det lättast via vår hemsida: suvaros.se
Lämna gärna över denna katalog till andra för info. Du får en ny på vår
expedition. Ju fler vi är tillsammans ju trevligare blir det för oss alla.

SUV
SENIORUNIVERSITETET VÄSTERÅS
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås Telefon 021-13 80 74, 38 00 73
suvaros.se E-post: info@suvaros.se

