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Tusentals seniorer har studerat på Senioruniversitetet Västerås sedan 
starten för 35 år sedan. Föreningen började 1984 i blygsam skala i 
Officershuset på Karlsgatan. Verksamheten växte kraftigt 
och snart behövdes större lokaler. Flyttlasset gick därför till Källgatan för 
drygt tio år sedan. Efter ett årslångt mellanspel 2017 på Smedjegatan slog 
sig föreningen 2018 ned i Växhuset i ändamålsenliga studielokaler. 
Under 2019 väntas Senioruniversitetet Västerås arrangera närmare 100 
studiecirklar i en rad spännande ämnen. Föreningens drygt 900 
medlemmar erbjuds även 24 föreläsningar och ett dussin intressanta 
studieresor under 2019. 
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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 fredagen 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 cirkelpass pågår 2x45 minuter med mellanliggande rast på 15 minuter.  
 
Avgifter 
För 2019 är medlemsavgiften 250 kronor. Vi tar också ut 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 2019.  
Kostnader för litteratur och för kopiering av skrivet material kan förekomma. 
 

FÖRELÄSNINGAR 
Föreläsningarna är avgiftsfria för medlemmar. Samtliga föreläsningar äger rum på Växhuset i 
Konsertsalen, måndagar kl. 14.00-15.45. Datum anges i programmet. Ingen anmälan behövs till 
föreläsningarna. 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 samt SUVs arkiv 

http://www.suvaros.se/
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CIRKLAR 
Från och med vårterminen 2018 införde Senioruniversitetet Västerås (SUV) avgifter för sina studiecirklar. En allmän cirkel kostar 275 kr och en 

språkcirkel 550 kr. Samtidigt införs en regel att cirklar med färre deltagare än 12 ej genomförs. 

 
HUMANIORA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP  

 
 

601 Läkekonstens historia Birgitta Hilding 19 delt. 

Varje vecka tis 13:00-14:45 Start: 2019-02-05 6 ggr. 
Medicinöverläkare Birgitta Hilding tar oss med på en mångtusenårig resa genom medicinhistorien. Hon börjar med de gamla grekerna 
och läkekonstens fader Hippokrates och slutar med dagens moderna sjukvård. Vi får veta mer om hemska farsoter som spetälska, 
kolera och polio samt åderlåtning, blodiglar och amputationer. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde 
bekämpas. Cirkeln avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museét vid Västerås sjukhus. 

602 Trädgårdskonstens historia Börje Lind 19 delt. 

Udda vecka ons 09:00-10:45 Start: 2019-02-27 6 ggr. 
Börje Lind är läkaren som har trädgårdskonsten som sitt stora fritidsintresse. Han tar oss med på en intressant resa som börjar med 
Edens Lustgård och slutar i dagens moderna stadsparker. Vi får lära oss hur dåtidens och nutidens trädgårdsarkitekter tänkte när de 
anlade stora och små trädgårdsanläggningar. Cirkeln varvas med litteraturstudier och studiebesök i västeråsområdet. Datum för 
cirkeln: 27 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 8 maj och 22 maj. 

603 De internationella orden Carin Andersson 19 delt. 

Udda vecka tor 15:00-16:45 Start: 2019-02-14 6 ggr. 
Vårt svenska språk är fullt av inlånade ord från de klassiska språken. I dag görs nya ord av latinska och grekiska byggstenar. Genom 
dessa nya ord kan vi lättare förstå många av de internationella orden. Cirkeln vänder sig till de som är intresserade av ord. Med hjälp 
av ordböcker benar vi upp orden och tar reda på deras ursprung samtidigt som vi utökar vårt ordförråd. 

604 De håller vårt samhälle i gång Agneta Hilding 25 delt. 

Varje vecka mån 10:00-12:00 Start: 2019-03-04 5 ggr. 
De förser oss med rent vatten, renar vårt avloppsvatten och ger oss värme och el. De räddar liv och egendom vid akuta sjukdomsfall 
och olyckor. Vi får titta in bakom kulisserna och veta mer om några viktiga samhällsinrättningar. Vattenverket (4 mars). 
Kraftvärmeverket (11 mars). Avloppsreningsverket (18 mars). Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (25 mars). 
Ambulanssjukvården (1 april). Samlingsplatser och starttider skickas ut till cirkeldeltagarna. 

605 Latin Carin Andersson 15 delt. 

Jämn vecka mån 13:00-14:45 Start: 2019-02-18 6 ggr. 
Uppfriskningskurs för "gamla"latinare. Vi studerar några latinska texter, repeterar grammatik och realia i anslutning till dessa. Inga 
aktuella kunskaper krävs. 

606 Idéernas historia Mogens Jensen 15 delt. 

Udda vecka mån 11:00-12:45 Start: 2019-01-28 5 ggr. 
Vi kommer att koncentrera oss på idéer som har cirkulerat i Sverige under 1900-talet. Begrepp som fosterlandskärlek, individualism, 
vitalism, kvinnosyn och den nya människan kommer att behandlas i denna intressanta cirkel. 

607 Fem historiska medeltidskyrkor Gunnar Hilding 25 delt. 

Varje vecka ons 09:30-12:00 Start: 2019-03-20 5 ggr. 
Vi besöker fem nya kyrkor. De har alla satt tydliga avtryck i medeltidshistorien. Gustav Vasa var där med sitt härläger under 
unionskriget på 1520-talet. Två blodiga 1400-tals fältslag med 1 200 döda danska soldater skedde utanför kyrkogårdsmuren. En av 
kyrkorna ståtar med magnifika 1400-talsmålningar. Romfartuna kyrka (20 mars), Harakers kyrka (27 mars), Tortuna kyrka (3 april), 
Rytterne kyrka (10 april) och Kumla kyrka (17 april). Samlingsplatser och starttider skickas ut. Samåkning sker. 
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608 Slott och parker vid S:t Petersburg Anna Alexeeva 19 delt. 

Udda vecka ons 15:00-16:45 Start: 2019-01-30 6 ggr. 
Slott-och parkensembler omkring S:t Petersburg är världsberömda arkitektur- och konstskatter. De är f.d. kejserliga sommarresidens 
skapade av ledande ryska och utländska arkitekter, trädgårdsmästare, konstnärer, skulptörer och hantverkare. De här ensemblernas 
historia är en viktig del av Rysslands historia från 1700-talet till andra världskriget och modern tid. 

609 Smycken Anette H Björklund 15 delt. 

Jämn vecka tis 13:00-14:45 Start: 2019-02-05 6 ggr. 
Vi går igenom ett flertal tekniker lämpliga för smyckestillverkning. Vi använder pärlor, remmar och olika dekorationer. 
Materialkostnad tas ut av deltagarna. 

610 Blommor Sandra Loklint 15 delt. 

Jämn vecka ons 14:00-16:00 Start: 2019-02-20 5 ggr. 
Cirkeln tar upp kännedom och hantering av krukväxter, snittblommor mm. Vi får också göra egna blomsterarrangemang. Cirkeln 
kommer att hållas onsdagar den 20 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april och 17 april. Materialkostnad högst 300 kr. Egna krukor kan 
medtas. 
Plats: Norells Garden, Hökåsen. 

611 Vad visar länsmuseet, Karlsgatan 2 Lena Engström Englin 25 delt. 

Jämn vecka tis 13:30-14:30 Start: 2019-02-05 6 ggr. 
Länsmuseet visar tillfälliga och fasta utställningar. Vi tar avstamp i Mimerverkstaden och kvarterets historia och avslutar historien vid 
millenieskiftet. Vi tittar på följande utställningar: 1. Människor och motorer - berättelsen om Mimer (5 feb) 2. Ateljé Wijgård 100 år 
(19 feb) 3. Forntidens folk och fä (5 mars) 4. Medeltidens makt och människor (19 mars) 5. Nya tidens ordning och reda (2 apr)  
6. Moderna tider (16 apr). Samling entrétorget. Hörselhjälpmedel finns att låna. 

612 Konst på Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2 Linnéa Törnkvist 30 delt. 

Udda vecka ons 13:30-15:00 Start: 2019-01-30 5 ggr. 
2019 är ett stort jubileumsår för Västerås Konstmuseum eftersom samlingarna firar 100 år och det kommer vi lyfta i vår 
samlingsutställning. Våren präglas mycket av mask och maskering. I Högsanders konstnärskap visas teatermasker och 
marionettdockor. Guerilla Girls använder affischer för att påvisa ojämlikheter inom konstvärlden. Samling entrétorget. 
Hörselhjälpmedel finns att låna. Programmen guidas och leds av museets intendenter. Detaljerat program delas ut vid start. 

613 Vinkunskap, grundcirkel Gunnar Gustafsson 15 delt. 

Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: 2019-02-08 6 ggr. 
Denna cirkel består av sex tillfällen, där varje tillfälle är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen behandlar 
grundläggande områden som provningsteknik, vinodling, vinframställning samt kunskap om olika druvtyper. De praktiska övningarna 
inriktas främst på sex av de mest kända druvsorterna: De gröna Riesling, Chardonnay och Sauvignon Blanc samt de blå Cabernet 
Sauvignon, Syrah/Shiraz och Pinot Noir. Ytterligare några druvsorter kommer att förekomma vid övningarna, men med mindre 
betoning jämfört med de sex "huvuddruvorna". Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna. 

614 Vinkunskap, fortsättningscirkel Gunnar Gustafsson 15 delt. 

Varje vecka tor 13:00-14:45 Start: 2019-02-07 6 ggr. 
Cirkeln inriktas på viner och vinframställning i de fyra främsta europeiska vinländerna (Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland) 
samt också den "nya världen". Förutom de druvsorter som behandlas i grundcirkeln tillkommer några nya (Nebbiolo, Sangiovese, 
Tempranillo, Gamay, Pinot Gris, Gewürztraminer). Ytterligare druvsorter kommer att förekomma vid övningarna. Vid varje praktisk 
övning kommer fyra olika viner att provas. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna. 

615 Hur blev Sverige lutherskt Claes-Bertil Ytterberg 19 delt. 

Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: 2019-01-30 6 ggr. 
Vid Västerås riksdag 1527 beslutades det att Sverige skulle lämna det katolska och bli lutheranskt. Denna religiösa omvandling tog i 
praktiken 66 år att genomföra. Först vid Uppsala möte 1593 blev vårt land en luthersk bekännelsekyrka. Hur kom det sig att Sverige 
blev ett sådant enhetligt samhälle och när upphörde det? 
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616 "Skökor" och "fifflare" i bibeln, 

fortsättningscirkel 
Rut Törnkvist 19 delt. 

Jämn vecka tis 15:00-16:45 Start: 2019-02-05 5 ggr. 
Nu fortsätter vi vår spännande bibliska resa om individer som har levt i marginalen, fyllda av synd och skam. Skökor, tempeltärnor 
och kedesher, vilka var de egentligen? 

617 Svunna civilisationer Gunnar Hilding 19 delt. 

Varje vecka tis 13:00-14:45 Start: 2019-02-05 6 ggr. 
Vi följer Homo Sapiens - den moderna människans - mödosamma vandring från vaggan i Afrika ut till jordens alla hörn. Under denna 
vandring skapades ett 50-tal mytomspunna civilisationer. Dessa försvann i den historiska dimman, men lämnade spår efter sig som 
dagens moderna samhällen har byggt vidare på. 

618 Språkens historia, grundcirkel Thomas Wiberg 19 delt. 

Varje vecka tor 11:00-12:45 Start: 2019-01-31 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. 

619 Språkens historia, fortsättningscirkel Thomas Wiberg 19 delt. 

Varje vecka tor 13:00-14:45 Start: 2019-01-31 9 ggr. 
Nu behandlar vi de kvarvarande indoeuropeiska språken, men koncentrerar oss sedan på icke-indoeuropeiska språk världen över. Om 
du tidigare gått kursen Språkens Historia är det en fördel och ger dig förtur. 

620 Filosofi, grundcirkel Ola Björlin 19 delt. 

Varje vecka tis 09:00-10:45 Start: 2019-01-29 6 ggr. 
Cirkeln ställer de grundläggande frågorna inom filosofi: Vad är verkligt? Vad är kunskap? Vad är rätt och orätt? Vad är gott och ont? 
Plikt? Finns Gud? 

621 Filosofi, fortsättningscirkel Ola Björlin 19 delt. 

Varje vecka tis 11:00-12:45 Start: 2019-01-29 6 ggr. 
Cirkeln fördjupar några grundläggande frågeställningar i filosofi. Innehållet i cirkeln berör olika delar av filosofin: fenomenologi, 
kunskapsteori, etik och livsåskådningsfrågor. 

622 Romarriket Gunnar Hilding 19 delt. 

Varje vecka tis 15:00-16:45 Start: 2019-02-05 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. 

623 Rysk bildkonsthistoria Anna Alexeeva 19 delt. 

Udda vecka tor 15:00-16:45 Start: 2019-01-31 6 ggr. 
Den ryska bildkonsten är inte mycket känd utanför Ryssland. Många har en uppfattning att den ryska bildkonsten är bara ikoner och 
1900-talets avantgardekonst. I själva verket består den ryska bildkonsten av många olika riktningar. Samlingen av rysk konst på 
Ryska museet i S:t Petersburg är den största i landet med 400 000 målningar, teckningar, skulpturer och konsthantverk. Den täcker 
perioden från medeltiden till modern tid. 

624 Fogelströms stadsserie, fortsättningscirkel Gunilla Zimmerman 19 delt. 

Udda vecka tor 13:00-14:45 Start: 2019-02-28 6 ggr. 
Vi fortsätter att läsa Per Anders Fogelströms tre återstående böcker i stadsserien. De som har gått första terminen har företräde. 
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625 Aktuella utrikespolitiska händelser Stig Wahlström 19 delt. 

Varje vecka fre 11:00-12:45 Start: 2019-02-01 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 diskuteras. 

626 Aktuella utrikespolitiska händelser Stig Wahlström 19 delt. 

Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: 2019-02-01 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 diskuteras. 

627 Badelundas historia Bengt Wallén 25 delt. 

Varje vecka ons 10:00-11:45 Start: 2019-05-08 4 ggr. 
Under våren 2019 genomförs en studiecirkel som kommer att behandla den spännande historien om Badelunda. Studiecirkeln kommer 
att omfatta fyra pass á två lektioner varav två lektioner kommer att genomföras som guidningar vid Anunds hög, kyrkan och byn 
Tibble och två pass kommer att genomföras som föreläsningar i Kyrkskolan. Vi samlas på den västra parkeringen vid Västerås 
Centralstation för att samordna transporterna. 

628 Vi sjunger tillsammans Maria Paulson 40 delt. 

Udda vecka tor 09:30-11:30 Start: 2019-01-31 8 ggr. 
SUV:s sånggrupp för damer fortsätter. Välkommen att vara med i det glada gänget! Vi sjunger både gamla och nya visor och sånger 
flerstämmigt. Lokal: Glasersalen, Växhuset. 

629 Musiklyssning, Ludwig van Beethoven Stellan Moberg 60 delt. 

Udda vecka ons 13:30-15:00 Start: 2019-01-30 6 ggr. 
Beethoven förtjänar mer än bara sex cirkelträffar så vi fortsätter med Titanen i vår. Symfonierna 4,5,6,8 och 9 är kvar att lyssna på. 
Lokal: Konsertsalen, Växhuset. 

630 Från Elvis till ABBA Henric Lindborg 19 delt. 

Jämn vecka tor 15:00-16:45 Start: 2019-02-07 6 ggr. 
En lekfull resa i rockens och popens utveckling. Vid sex cirkeltillfällen får du på ett lättsamt sätt lära dig mer om rockens och popens 
utveckling. Vi startar med "The King" Elvis Presley och andra pionjärer och via 60- och 70-talen landar vi i ABBA och det svenska 
musikundret. Cirkelledaren Henric Lindborg varvar föreläsning med ljud- och bildklipp och gruppövningar. Målet är att lära sig mer 
samtidigt som vi har kul tillsammans. 
 

 

 
NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 

 

 

631 Bildhantering Lennarth Jäder 15 delt. 

Varje vecka tor 11:00-12:45 Start: 2019-01-31 6 ggr. 
En bild säger mer än tusen ord! Vi lär oss hantera bilder från foton, dior, digitala kameror och mobiltelefoner. Cirkeln vänder sig till 
dig som använder en dator med Windows 7. 8 eller 10 och olika Office-program. Vi skapar ordning och reda bland mappar och 
dokument. Därefter bekantar vi oss med olika bildredigeringsprogram och dess möjligheter. Deltagarna ska ta med och använda sina 
egna bärbara datorer. 
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632 Öar och holmar Sylvi Larhed 25 delt. 

Varje vecka tor 09.30-ca 14.00 Start: 2019-04-25 4 ggr. 
Mälaröarna är gammal kulturbygd med speciell natur, som vi här kommer att visa. Vi besöker Åholmen, Östra holmen, Ridön och 
Aggarön. Promenaderna blir 4-6 km. Tänk på att ha klädsel efter väderlek, lämpliga skor och naturligtvis en matsäck. Samling 
FÖRSTA tillfället, 25 april, kl 09.30 på Vallby friluftsmuseums parkering för resa med bil (samåkning). Övriga utflykter gör vi med 
båt från Färjkajen enligt utflyktsschema som delas ut vid första tillfället. Kostnad för båtresor tillkommer med 575 kr. 

633 Fåglar i Västeråsområdet Christina Bredin 19 delt. 

Jämn vecka tor 15:00-16:45 Start: 2019-02-07 6 ggr. 
Grundläggande cirkel om stann- och flyttfåglar med inriktning på fåglarnas kännetecken, läten och levnadssätt. Vi avslutar 
cirkeln med en eller två exkursioner. 
 

SAMTALSGRUPPER 

 

 

634 Samtal om värderingar och 

livsåskådningsfrågor 
Claes Bertil Ytterberg 19 delt. 

Varje vecka ons 13:00-14:45 Start: 2019-01-30 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. 

635 Samtal om medias roll i samhällsdebatten Per-Åke Svensson 19 delt. 

Udda vecka ons 11:00-12:45 Start: 2019-01-30 6 ggr. 
Hur påverkas vi av det ständiga nyhetsflödet som möter oss under större delen av vår vakna tid? Inte bara papperstidningar, public 
service, alternativa mediahus, bloggar, poddar, video, sociala medier, twitter, fake news och filterbubblor. Är media bara megafoner för 
inflytelserika och högröstade opinionsbildare? Stöd för demokrati? Vi gör djupdykningar i det dagsaktuella och försöker analysera 
större skeenden. Det här är cirkeln för dig som vill utbyta erfarenheter och diskutera åsikter. 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

SPRÅK 
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636 Spanska A1 Bernadette Lindblad 15 delt. 

Varje vecka tis 09:00-10:45 Start: 2019-01-29 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 

637 Spanska A2 Bernadette Lindblad 15 delt. 

Varje vecka tis 11:00-12:45 Start: 2019-01-29 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 

 

638 Italienska A1 Renee Ståhle 15 delt. 

Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: 2019-01-30 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 

639 Italienska A2 Renee Ståhle 15 delt. 

Varje vecka ons 11:00-12:45 Start: 2019-01-30 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 

640 Italienska B1 Ulrika Wetter 15 delt. 

Varje vecka mån 16:30-18:15 Start: 2019-01-28 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 

641 Italienska B2 Ulrika Wetter 15 delt. 

Varje vecka ons 16:30-18:15 Start: 2019-01-30 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 
 

 

642 Engelska B2 Kerstin Åkerblom 15 delt. 

Varje vecka fre 11:00-12:45 Start: 2019-02-01 10 ggr. 
Se inledningstext för språk. 

643 Engelska B2, fortsättningscirkel Kerstin Åkerblom 15 delt. 

Varje vecka fre 09:00-10:45 Start: 2019-02-01 10 ggr. 
Se inledningstext för språk.  
Vi diskuterar aktuella händelser i världen och fortsätter att läsa noveller. 

 

644 Franska A2 Vi söker cirkelledare 15 delt. 

Varje vecka tor 09:00-10:45 Start: 2019-01-31 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 

645 Franska B1 Vi söker cirkelledare 15 delt. 

Varje vecka mån 11:00-12:45 Start: 2019-01-28 10 ggr. 
Se inledningstext för språk 
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FÖRELÄSNINGAR 
Öppna för medlemmar på Växhuset, måndagar kl. 14. Hörselslinga finns. 

För icke medlemmar inträde 50 kr. 
 

   Roffen Engström berättar 1 april om sin farfar Albert. 

 
 

28 januari Mälardalens forntida kungadöme 
  Värd Nils-Johan Bergsjö 

Gunnar Hilding berättar om en spännande tid för 1 500 år sedan då vårt lands första 
kungamakt växte fram i Mälardalen. Vi får veta mer om den gåtfulla Ynglingaätten 
runt Östra Aros (Uppsala) och de inflytelserika hövdingarna runt Västra Aros 
(Västerås). Bergslagens järnhantering var en viktig drivkraft. 

.  
4 februari Vinet dess historia och kultur 

 Värd Claes Tillander  
De äldsta hittade kärlen med vinrester är ca 8 000 år gamla och kommer från 
Kaukasus. Vinet spreds via fenicierna vidare runt Medelhavet. Därefter övertog först 
grekerna vinkulturen och sedan romarna, vilka kom att odla vin i en stor del av 
Europa. Jan Herrlin berättar om vinkultur under två årtusenden. Jan är själv besatt 
av vin och en storsamlare sedan fyrtio år. 
 

11 februari   Allt är en konspiration        
        Värd Martin Helander 

 Låg USA:s regering bakom 9/11? Mördades John F. Kennedy av CIA? Dirigeras 
flyktingströmmarna av George Soros? Allt är en konspiration handlar om 
konspirationstänkandets värld. Där vissa ser lobbyism och marknadskrafter ser andra 
en konspiration, en hemlig sammansvärjning som fejkar terrordåd, skapar 
finanskriser, mördar olydiga politiker och manipulerar demokratin.  Kent Werne 
berättar om sin bok där han möter ledande konspirationsteoretiker och undersöker 
varför konspirationsteorier uppstår 

 
18 februari Myten om framsteget – behöver vi Georg Henrik von Wrights 

nyktra pessimism idag?        
 Värd Martin Helander 
Den finländske filosofen Georg Henrik von Wright gick bort 2003, men långt innan 
dess varnade han för de sociala och politiska konsekvenser klimatförändringar och 
miljöförstörelse skulle ställa mänskligheten inför. Behöver vi hans nyktra pessimism 
i dag? Erik Jersenius kulturredaktör på VLT berättar. 
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25 februari Organdonationer 
    Värd Martin Helander    

Stefan Ström är läkare på Västmanlands sjukhus Västerås. Hans specialområde är 
organdonationer. Utvecklingen går framåt på detta område som på alla andra 
områden. Stefan kommer att berätta för oss vad som händer när det gäller 
organdonationer och vad framtiden kan tänkas ha i sitt sköte. 

4 mars Att förvalta ett gemensamt kulturarv  
      Värd Martin Helander  

Om uppdraget att vårda, bevara, utforska och tillgängliggöra museernas och    
kyrkornas samlingar av konst och konsthantverk. John Rothlind konservator och 
konstvetare, tidigare avdelningsföreståndare på Nationalmuseum, numera 
kulturarvssamordnare vid Svenska kyrkan i Västerås berättar. 

11 mars Oskuld och Arsenik 
Värd Claes Tillander 

Den svenske prästmannen, journalisten och författaren Carl Jonas Love Almqvist flyr 
från Sverige med ångbåt en tidig morgon i juni 1851. Han ska aldrig återvända. 
Almqvist står anklagad för att ha förgiftat en ockrare med arsenik.  
Är Almqvist skyldig? Svensk litteraturs mest spektakulära brottsfall är fortfarande 
olöst. Författaren och radiorösten Dan Linder undersöker Almqvists skuld eller 
oskuld i frågan.  

18 mars Humor – det roligaste som hänt människan 
Värd Nils- Johan Bergsjö 

Få saker både förenar och splittrar människor som humor. Får man skämta om vad 
som helst? Ironi, galghumor, sarkasmer, komedier och roliga historier är bara några 
exempel på humor. Alla skrattar inte åt allt men alltid åt något. Det är i alla fall 
vetenskapligt bevisat att ett gott skratt förlänger livet menar Peter Ovrin. 

25 mars Lennart Hellsing i liv och ord 
Värd Martin Helander 

Lennart Hellsing föddes utanför Fagersta där hans far drev lanthandel. Själv valde 
Hellsing att bli poet och belönades för sina suveräna rim och ramsor med Svenska 
Akademiens stora pris 2014. Susanna Hellsing berättar här om sin fars liv från 
vaggan i Västanfors, där han föddes för 100 år sedan, till graven på Klara kyrkogård. 
Hon ger många exempel på hans rika diktning och illustrerar föredraget med ett 
trettiotal unika bilder. 

1 april Om farfar Albert Värd Christina Norén Svensson 
Roffen Engström har många strängar på sin lyra. Förutom att vara sonson till 
Albert Engström (1869-1940) har Roffen varit ordförande i Albert Engström 
Sällskapet, ett av Sveriges största personlitterära sällskap med säte i 
Grisslehamn. I år är det 150 år sedan Albert föddes i Lönneberga i Småland.  Roffen 
kommer att spela, sjunga och berätta om Albert Engström, om hans liv och 
umgängeskrets med bland annat Zorn och Taube. 

Bilden på sidan 9 är ett självporträtt av Albert Engström från 1920 
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8 april   Myntens historia 

Värd Nils-Johan Bergsjö 
Curt Ekström är pensionerad professor i fysik och har varit chef för The Svedberg 
laboratoriet i Uppsala. Han har haft mynt som sin stora hobby i 50 år och är 
ordförande i Numismatiska klubben i Uppsala. Föredraget handlar om myntens 
historia med början för 2500 år sedan fram till dagens nya bitcoin.  

 
15 april  Depression hos äldre 
  Värd Christina Norén Svensson 

Johnny Pellas, leg.psykolog, doktorand och studierektor för PTP-programmet 
berättar om ett forskningsprojekt han arbetar i, som syftar till att undersöka 
kombinationen psykologisk behandling och fysisk aktivitet för behandling av 
personer 65 år och äldre med depression. Studier har visat att ca sex procent av 
befolkningen över 60 år i Sverige är deprimerade. Depression orsakar stort lidande 
för den drabbade, minskar livskvaliteten och ger ofta funktionsnedsättningar. Hjälp 
finns att få.    
 

 

 
 

Göran Hellers, ordförande i Scandinavian Real Heart, var en av föreläsarna under 

hösttterminen. Han berättade om Aroshjärtat. Nils-Johan Bergsjö dagens värd.  
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RESOR januari-maj 
 

Nationalmuseum – efter renoveringen 
Fredag 25 januari 
 
Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. När 
museet invigdes 1866 var det ett av de modernaste i världen. 13 oktober 
2018 slogs portarna upp igen till en helt ny museiupplevelse, i en 
nyrenoverad byggnad. Förvänta dig något enastående! 
 
I det nyrenoverade Nationalmuseum står både konsten och människorna i 
centrum. Utställningsytorna är större och det har blivit möjligt att visa mer 
konst. Samlingarna, med konst från sex århundraden, spelar huvudrollen 
och presenteras på nytt sätt. Vid sidan av dem visas tillfälliga utställningar 
med aktuella teman. Fler besökare får plats och klimatet är bättre, både för 
konsten och för alla som vistas i museet.  
I Nationalmuseums samlingar finns måleri, skulptur, teckningar och grafik 
från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design från 
1500-talet fram till idag.  
 
09.15       Avresa från bussterminalen, Västerås 
09.25       Avresa från Hälla, busshållplatsen 
11.00       Ankomst Nationalmuseum. Visning; Nyfiken på Byggnaden 
                Därefter tid att på egen hand se sig om i utställningarna 
14.00       Lunch på Restaurang Nationalmuseum 
16.00       Avresa          Ca 17:30 Åter i Västerås 
 
Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 7 januari 
Kostnad 540 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 14 januari 
 
Reseledare  
Kerstin Eriksson 0722 115820    Annica Bremer  0708 283829  Christina Jönsson 0761 369643 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trollflöjten – Opera på Skäret 
Söndag 25 augusti 
 
Opera på Skäret är vackert belägen vid sjön 
Ljusnarens strand strax utanför Kopparberg. 
Sommaren 2019 spelas för första gången en opera av 
Wolfgang Amadeus Mozart. Kom med och upplev Trollflöjten i hjärtat av Bergslagen!  
Trollflöjten är Mozarts sista opera och en av de mest spelade operorna någonsin. Trollflöjten är lättförståelig, 
lekfull och med sitt charmiga tilltal hjärtevärmande. Operasångare av yppersta klass tillsammans med 
Örebros svenska Kammarorkester kommer att bjuda på en fantastisk upplevelse. 
 

Bångbro Herrgård byggdes på 1850-talet som disponentbostad till Bångbro Järnverks grundare Leo 
Wallmo. Under 1990 restaurerades herrgården med varsam hand av nuvarande ägarna, familjen Westlund, 
och anpassades till en modern fest- och konferensanläggning. Den genuina herrgårds-atmosfären finn kvar. 
 
10.45        Avresa från bussterminalen, Västerås 
12.30        Lunch på Bångbro Herrgård. Varmrätt, måltidsdryck, kaffe och kaka 
15.00        Föreställningen Trollflöjten börjar 
ca 18.00   Avresa      Ca 19.45  Åter i Västerås 
 
Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 6 mars 
Kostnad 1.290 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 20 mars 
 
Reseledare  Christina Jönsson 0761 369643     Kerstin Eriksson 0722 115820    
 

http://www.operapaskaret.se/wp-content/uploads/2013/01/ops_cover_operahus.jpg
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Villa Akleja – Ett tidlöst konstnärshem 
    Fredag 15 februari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till en passionerad samlares hem, Villa Akleja i Vaxholm! Konstexperten och 
Ackesamlaren Claes Moser, har efter 45 år i konstnärens fotspår förvärvat konstnären J.A.G Ackes 
hem och här låtit dennes verk återerövra väggarna. Ett nyförvärv av en samling av konstnärinnan 
Marie Krøyer har nyligen kompletterats och hänger nu i den gula salongen. 
  
Under en och en halv timme bjuder Claes Moser in till ett färgsprakande sekelskiftesevenemang 
med värdparet Acke och Eja som huvudpersoner. Han berättar om livet i Villa Akleja som de 
uppförde 1901 tillsammans med arkitektvännen Ernst Stenhammar. 
Vi får möta deras vänner Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding och Verner 
von Heidenstam.  Engagerat och initierat låter Claes oss möta det nordiska ljusets särart, tolkat av 
de mest egensinniga företrädarna för sin generation. 
Besöket inleds med kaffe och kaka och avslutas med lättare lunch och ett glas vin. 
 
09.00    Avresa från bussterminalen 
09.10    Avresa från Hälla 
11.00    Villa Akleja 
14.30    Avresa 
Ca 16.00  Åter i Västerås 
 
Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 28 januari 
Kostnad 750 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 4 februari  
 
Reseledare   Gun Johansson 0705 431948    Annica Brehmer 0708 283829 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konstnären J.A.G Ackes 
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La Bohéme på Kungliga Operan  
Tisdag 5 mars 
 

 
 
Puccinis älskade Bohemer med nordisk touch! 
En ung kvinna knackar på dörren till en vindsvåning i Gamla stan och en ung författare öppnar. 
Detta möte blir början på en av tidernas största kärlekshistorier. Med inspiration från sin egen tid 
som fattig student skildrar Giacomo Puccini med värme och passion några unga drömmares liv, 
bohemerna i 1800-talets Paris. Men den tidlösa historien skulle kunna utspela sig var som helst. 
Den berömde tenoren, regissören och dirigenten José Cura låter ett nordiskt ljus lysa över Puccinis 

mästerverk och förflyttar La Bohème från Paris till ett fiktivt Stockholm. Författaren Rodolfo blir 

August Strindberg, målaren Marcello blir Edvard Munch, filosofen Colline blir Søren Kierkegaard, 

tonsättaren Schaunard blir Edvard Grieg och kabarésångerskan Musetta blir Tulla Larsen.  
 

Föreställningen framförs på italienska med svensk text på textmaskin! Vi har platser på 2:a radens 
fond. Föreställningen varar i 2,5 timme inklusive 25 min paus. 
Foto: Emma Svensson 
 
16.30       Avresa från bussterminalen, Västerås 
16.40       Avresa från Hälla, busshållplatsen 
19.00       Föreställningen börjar på Kungliga Operan              
ca 21.30  Smörgås och dricka serveras vid bussen innan hemresa 
Ca 23.00 Åter i Västerås 
 
Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 14 december 
Kostnad  880  Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 4 januari 
 
Reseledare   Kerstin Eriksson 0722 115820    Gun Johansson 0705 431948 
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Carl Eldhs Ateljémuseum och Världsarvet Skogskyrkogården 
Onsdag 17 april 
 
Vi upprepar den populära resan från hösten 2018! 
 
Skulptören Carl Eldh (1873-1954) var en av 
Sveriges mest anlitade konstnärer under 1900-talets 
första hälft. I mer än tre decennier levde och 
arbetade han i den ateljé som idag är museum. Den 
ovanliga träbyggnaden ritades 1919 av Ragnar 
Östberg, arkitekten bakom Stadshuset i Stockholm, 
och rymmer flera hundra verk från Eldhs långa, 
verksamma liv. I museet finns statyetter från 
skulptörens studieår i Paris, porträttbyster och 
skisser samt förlagor till kända verk som Ungdom, 
Löparna, Titanen och Brantingsmonumentet, allt sparat som när Eldh själv levde där. Denna 
välbevarade miljö har få motsvarigheter i Europa och är därför ett intressant dokument över 
skulptöryrkets speciella villkor och en framstående konstnärs liv. 
 
Skogskyrkogården är en stark upplevelse året om. 
Dess arkitektur har sitt ursprung i själva platsen och 
landskapets uttryck – höjd och sänka, jord och 
himmel, skog och glänta. Gunnar Asplunds vackra 
ekonomibyggnad från 1923 inhyser numera 
Visitors center för världsarvet Skogskyrkogården. 
Här finns en utställning om världsarvet, 
information, butik och kafé. 
När Skogskyrkogården tog sin form i början av 
1900-talet var ambitionen att skapa något speciellt 
och banbrytande – en begravningsplats där natur 
och arkitektur bildar en harmonisk helhet. 
Idag räknas Skogskyrkogården till en av den moderna arkitekturens viktigaste skapelser och finns 
dessutom upptagen på Unescos världsarvslista. 
 

09.00       Avresa från bussterminalen, Västerås 
09.10       Avresa från Hälla, busshållplatsen 
10.45       Carl Eldhs Ateljémuseum – guidad visning 
12.30       Avresa 
13.00       Enskede Värdshus – buffélunch, kaffe och tårta 
14.30       Världsarvet Skogskyrkogården – guidad visning 
16.30       Avresa 
Ca 18.00 Åter i Västerås  
 

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 2 april 
Kostnad 760 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 8 april 
 

Reseledare   Gun Johansson  0705 431948            Annica Brehmer 0708 283829 
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Bråfors bergsmansby 
Fredag 26 april 
 
Brategården i Bråfors, vackert belägen i norra Västmanland, är ett 
kulturreservat. Gården ägs och brukas av sjätte generationen Brate. Gården 
är en välbevarad bergsmansgård med många gamla bevarade uthus. Till 
gården hör betesmark, åker och inte minst skog. Skogen var viktig både 
för hushållet och för bergsbruket. Arkeologiska undersökningar har visat 
att järn framställdes här redan under 1200-talet. Bråfors åskådliggör 
utvecklingen av en by i Bergslagen från 1200-talet till början på 1900-
talet. Vi får intressant guidning först utomhus och sedan inomhus i en av 
byggnaderna. Här får vi bland annat beundra de fantastiska 
väggmålningarna från slutet av 1700-talet. 
 

08.30       Avresa från bussterminalen, Västerås 
10.00       Visning och kaffe med smörgås och kaka 
13.30       Avresa            Ca 14.30 Åter i Västerås 
 

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 5 april. Kostnad 450 Kr. Skall vara SUVs resekonto  
PG 44 83 88-9 tillhanda senast 12 april 
 

Reseledare  Annica Brehmer  0708 283829          Christina Jönsson 0761 369643 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Salsta slott och Salnecke slott 
Fredag 10 maj 
 
Ett besök på Salsta slott är en verkligt unik och inspirerande upplevelse. Med influenser från Ludvig XIVs 
Frankrike byggde greve Nils Bielke d.y detta palats år 1672 under Sveriges stormaktstid. 
Salsta slott är kanske det främsta exemplet på ett franskt barockslott i Sverige. Slottet ägs och förvaltas av 
Statens fastighetsverk och är sedan 1991 förklarat som byggnadsminne, som välbevarat barockslott och med 
tanke på platsens långa historia från tidig medeltid.  
 

 
 

Salnecke slott har en huvudbyggnad av tegel i tre våningar med brant tak och är ett av de bäst bevarade 
slotten i Uppland från Vasatiden. Nuvarande byggnad är uppförd på 1640-talet. En portal av röd sandsten 
med vapensköldar för byggherren Georg Grissbach och hans fru pryder fasaden. Slottet är idag privatägt och 
sedan 1967 förklarat som byggnadsminne. Vi får visning i festvåningen och ytterligare en våning.  
 

09.15       Avresa från bussterminalen, Västerås 
09.25       Avresa från Hälla, busshållplatsen 
11.00       Visning på Salsta slott 
                Därefter lunch på Salsta slott 
13.45       Avresa             
14.30       Visning av Salnecke slott och tid att se sig om i gårdsbutiken 
16.15       Avresa 
Ca 17.00  Åter i Västerås 
 

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 15 april 
Kostnad 650 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 29 april 
 

Reseledare   Annica Brehmer  0708 283829      Kerstin Eriksson  0722 115820     

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salnecke_slott.jpg
http://ekomuseum.se/wp-content/uploads/2013/02/Brategarden02.jpg
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Carl Larsson-gården och Stabergs bergsmansgård 
Tisdag 28 maj 
 
Carl och Karin Larssons hem i Sundborn är en ikon inom svensk heminredning och familjeliv. 
Karins textilier är mycket orginella och föregick den kommande abstrakta textilkonsten. I Sundborn 
utvecklade Carl och Karin ett estetiskt kamratskap. Han var den översvallande, som täckte väggarna 
med blommor och blad, medan hon var mer spartansk och ofta abstrakt i sin formgivning. 
Färgerna i interiörerna tycks de ha valt tillsammans och tillsammans skapade de en perfekt helhet. 
Deras hem på gården Lilla Hyttnäs har stått modell för hur ett hem ska se ut under mer än 100 år. 
Gården förvaltas av Carl och Karin Larssons släktförening. 
I Konsthallen Kvarnen visas en utställning om Carl Larsson med anledning av att det är 100 år 
sedan han avled. När vi hälsar på den 28 maj är det Carl Larssons födelsedag! 
 
Stabergs Bergsmansgård är en del av Världsarvet Falun och är förklarat som byggnadsminne. Den 
är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna runt kopparberget. Den ger en helhetsbild av hur 
en framstående bergsmanssläkt kunde utforma sin gård i typisk karolinsk barock. Trädgården är 
pietetsfullt restaurerad enligt ursprungliga ritningar. 
 

   
 
08.30       Avresa från bussterminalen, Västerås 
11.00       Visning av Carl Larsson-gården 
12.30       Avresa 
13.00       Lunch i Staberg 
14.30       Visning av Stabergs bergsmansgård 
15.30       Avresa 
Ca 17.00  Åter i Västerås 
 
Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 29 april 
Kostnad 660 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 14 maj 
 
Reseledare   Annica Brehmer  0708 283829     Kerstin Eriksson  0722 115820     
 
 

Vill du vara med i reseutskottet och planera våra resor? 
Kanske vara Reseledare på resorna? 

För mer info hör av dig till Kerstin Eriksson 0722-115820 
 

http://www.carllarsson.se/wp-content/uploads/2016/06/hyttnas_13-1024x715.jpg
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 Regler för våra resor    2017-11-20                                                                   
 

Anmälan  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. 
   
 

http://www.konsumentverket.se/


Organisation  
 

 
Styrelse: 
Ordinarie ledamöter  e-postadress 
Ordförande Gunnar Hilding gunnar.hilding@hotmail.se 
Vice ordförande Ola Björlin                  ola.bj@telia.com 
Kassör Karin Sollenborn sollenborn@hotmail.com 
Sekreterare Per-Åke Svensson       per-ake.svensson@pasv.se 
Ledamot Håkan Alnefelt              hakan@alnefelt.se 
Styrelsesuppleanter   
   Birgitta Hilding             birgitta.hilding@tele2.se 
   Bernt Åkerblom            akerblom.b@telia.com 
Adjungerade ledamöter 

Sylvi Larhed, Agneta Hilding, Christina Jönsson, 
Lennarth Jäder och Christina Norén Svensson 

Revisorer Arne Lundqvist och Maud Bertlin  
Folkuniversitetet Henrik Ivansson      henrik.ivansson@folkuniversitetet.se 
 
Ansvarsområden: e-postadress 
Ekonomi Karin Sollenborn sollenborn@hotmail.com  
Expedition  Sylvi Larhed sylvilarhed@bredband2.com 
Datoransvarig  Håkan Alnefelt hakan@alnefelt.se 
Hemsida och   
programkatalog Lennarth Jäder lennarth.jader@telia.com 
Medlemsinformation Gunnar Hilding gunnar.hilding@hotmail.se 
Cirklar  Agneta Hilding agneta.hilding@hotmail.se   
Föreläsningar  Christina Norén Svensson   christina.nonson@gmail.com 
Resor  Kerstin Eriksson info@keresor.se 
Reskassa  Birgitta Olsson info@suvaros.se 
 
 
SUVs expedition: 
Expeditionen har öppet måndag-torsdag kl. 09.00-12.00 
7 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: Agneta Hilding, telefon 0761- 39 05 16. 
Föreläsningar: Christina Norén Svensson, tel. 0707-41 01 64 
Resor:  Kerstin Eriksson, telefon 0722-115820 
 
 
 

SUVs styrelsemöte 
styrelsemöte 

Plusgiro 
Allmänt  494 52 30 - 3 
Resor  44 83 88 - 9 

SUVs expeditions personal 

Sylvi 
Christina

ana 
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Barbro 

Birgitta 

Ingegerd
d Laila 
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Välkommen till Senioruniversitetet Västerås 

Öppet för alla pensionärer 
Programkatalogen för våren 2019 skickas ut till alla medlemmar. 

Den finns också på vår expedition. 

Information om vår verksamhet 
hittar du på vår hemsida: 

suvaros.se 
Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan. 

Vår expedition har öppet måndag – torsdag kl. 09.00 – 12.00 
från 7 januari till 9 maj 2019 

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars 
medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. 
Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter. 

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 
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