Medlemsenkät 2021

Föreläsningar
Här kan du ange förslag till olika ämnesområden du skulle vilja att vi tar upp
1. Historia
2. Konst
3. Lära lite mer om vin
4. Elin Wägner och Tidevarvets kvinnor
5. Samhällsfrågor, konst, litteratur
6. Idéhistoria, filosofi, livsåskådningar
7. Antik retorik
8. Offentlig person från Borås som berättar
9. Byggnadsstilar, arkitektur i Borås med omnejd.
10. Miljö, Mat, Italien
11. Litteratur
12. Historiska perioder är intressant
13. Polisen samt Vad gör Borås stad
14. Svensk historia lokalhistoria
15. Klimatfrågor, hållbarhet, strategier och forskning.
16. Avsluta cirkeln om språket som avbröts i mars 2020.
17. Europas moderna historia
18. Hälsa, ohälsa, kropp o psyke. Med tanke på målgruppen: Åldrandets psykologi och
fysiologi Hur motverka onödiga fallolyckor. Hur ta sig upp om man ramlar. Olika typer
av hjälpmedel - synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, gånghjälpmedel, rollatoranvändning varför, vad och hur, smärtans fysiologi och psykologi och smärtbehandling för oss lite
äldre, näringsfysiologi för oss årsrika, vitaminers vara eller inte vara, god mat och
dryck - hur, vad göra. Fisk och skaldjurstillagning. Färdigrätter - bra och dåliga.
Ensamheten - hur motverka denna .... Cirklar - samtalsgrupper där samtalet är ämnet.
Fungerar ju digitalt. Att arbeta för att cirklarna är interaktiva. Mm mm
19. Hälsa (ett bra liv ) Polisen ( hur vi får trygghet i vardagen), Läkare( något med
sjukvården)
20. Mac-datorer
21. Tyska konversation
22. Historia
23. Konstvetenskap typ
24. Sjuhäradsbygdens historia

25. Bygdehistoria etnologi från Sjuhäradsbygden
26. Ni har haft ett bra urval
27. Medicin, historia
28. Islam
29. Framgångsrika lokala företag. Frågor kring äldres fysiska och psykiska hälsa.
Åldrandets psykologi. Hur polisen arbetar med olika frågor.
30. T ex något om vaccinmotståndare och liknande som finns på många håll i världen
31. Historia och lokalhistoria
32. Uppskattar föreläsningar kring hållbart samhälle och hållbar utveckling.
33. EU organisation och hur folk lever i de 27 eu-länderna (arbetslöshet, löner,
äldreomsorg, pensioner, sjukvård, skola, kriminalitet-och terrorismbekämpning,
fritidsaktiviteter etc)
34. Historia, olika religioner i världen,
35. Borås historia
36. Svensk historia från 1850 till nutid.
37. Borås stad, Borås tråd, Borås Parker m.m
38. Konstkurserna med Bengt-Göran.
39. Klimatförändringarna
40. Jag tycker ni har haft bra föreläsare. Aktuell kultur debatt. Aktuella författare.
41. Musikpersonligheter
42. Svensk samtidslitteratur
43. Polisyrket - kanske kan någon på Polishögskolan delta.
44. Trädgård, odling, intressanta platser, händelser, personer i bygden
45. Dansband
46. KONST: Roland Kempe, PA Hall och Sven Erik Johansson
47. Borås framtid utveckling - byggnation, ev tågförbindeöse etc
48. Psykologi
49. Sjuhäradshistoria
50. Astronomi, forskning, ifrågasättande av publish managment
51. Psykisk ohälsa

