PROGRAM
HÖSTEN 2021

En ideell förening som är öppen för alla
I samverkan med

erbjuder vi intressanta föredrag,
studiecirklar och resor

”Det är aldrig för sent”

VÄLKOMNA
att återerövra vardagen! Vi har lagt ned ett omfattande arbete för att kunna erbjuda
dig ett brett programutbud med fortsatt hög kvalité. På grund av pandemin har vi
under året försökt anordna anpassade aktiviteter. Vi är fortsatt lyhörda för att
restriktioner kan införas under hösten vilket innebär att vi snabbt kan behöva ställa
om våra verksamheter. Men det ska inte hindra dig att ta fram din planeringskalender
för att se vilka aktiviteter som kan passa dig! Av denna folder framgår vad som är
färdig-planerat men allt kan ju ändras, så besök därför vår hemsida www.suboras.se
Där kan du anmäla dig till olika aktiviteter, se förändringar av utbudet och få besked
om nya aktiviteter. Du kan börja anmäla dig den 10 augusti. Du som inte har tillgång
till dator eller känner dig osäker på hur man gör, kan anmäla dig per telefon 033722 59 55
I dagsläget är vi 400 medlemmar och Senioruniversitetet fyller 25 år. Samtidigt
fyller Borås stad 400 år. För att celebrera dessa händelser vill vi bjuda in dig till en
seminariedag onsdagen den 8 september. Vi hoppas att du även vill intressera
andra att bli medlemmar i vår förening och delta i gemenskapen. Den som betalt
medlemsavgift för år 2020 är automatiskt medlem även första halvåret 2021.
Däremot behöver vi ta ut avgift för andra halvåret, 100 kronor, för att finansiera vår
verksamhet. Därför finns med detta utskick en inbetalningsavi.
Britt-Marie Halldén
ordförande

FÖRELÄSNINGAR
TID:
PLATS:
ENTRÉ:

10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
Sturesalen (Equmeniakyrkan), Sturegatan 45
100 kr (medlem 60 kr)

OBSERVERA: Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller vid varje enskilt
tillfälle, för aktuellt läge se vår hemsida.

Torsdag 26 augusti
FRÅN TEBLAD TILL TEKOPP - konsten att odla, tillverka, lagra och dricka te
Daniela Rosvall
Klassisk arkeolog, konstkännare, skribent och föredragshållare

Torsdag 30 september
USA-VALET OCH "FAKE NEWS”
Britt-Marie Mattsson
Journalist och författare

Torsdag 28 oktober
SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS –
Före, under och efter(?) pandemin
Sara Degerman Carlsson
Chefläkare

Torsdag 25 november
POLISARBETET I BORÅS
Nadim Ghazale
Polis
Torsdag 9 december
MEDLEMSMÖTE
BORÅS SNABBA UTVECKLING DE SENASTE 10 ÅREN
Jan-Åke Claesson
Enhetschef, Tekniska förvaltningen

Utöver ovanstående föreläsningar köper vi även 7 digitala föreläsningar från
Uppsala Senioruniversitet, dessa kan ses via nätet.

STUDIECIRKLAR
Deltagande i våra cirklar förutsätter medlemskap i Senioruniversitetet (årsavgift 200
kr För resten av år 2021 är avgiften 100 kr). Minst 6 och maximalt 19 deltagare per
cirkel om inte annat anges. Vid tillfället rådande pandemiläge kan medföra
begränsning av antal deltagare.
Bindande anmälan via vår hemsida www.suboras.se eller till för respektive cirkel
angiven kontaktperson.
Där ej annat anges äger cirkelträffarna rum på Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6.
Detaljerad information om studiecirklarna (innehåll, avgifter, antal träffar,
kontaktperson med mera) finns på vår hemsida.
Anmälan från och med 10 augusti.
__________________________________________
1. Engelska nybörjare
A1*
Start:
måndag 11 oktober kl 14:00
Ledare:
Leif Ericsson
2. Engelska fortsättning
A2*
Start:
måndag 11 oktober kl 10:00
Ledare:
Leif Ericsson

3. English Book Club
Start:
Ledare:

B2*
onsdag 13 oktober kl 13:00
Ann Cullinane

4. Tysk konversation och litteratur
Start:
Ledare:

tisdag 6 oktober kl 10:00
Bernt-Olov Klingesten

5. Franska Första terminen
Start:
Ledare:

torsdag 30 september kl 13:00
Helena Bergmann

6. Italienska Första terminen
Start:
Ledare:

A1*

A1*

torsdag 30 september kl 16:45
Malin Jansson

* Beteckningarna A1, A2, B2 osv avser nivåer enligt Europarådets referensram för
språk, se hemsidan.

7. Opera för nybörjare, fortsättning
Start:
Ledare:

fredag 1 oktober kl 10:00
Dick Andreasson

8. Venedig

Start:
Ledare:

tisdag 26 oktober kl 13:00
Lars Svensson

9. Konst i bild från ungrenässans till nutid (Dubblerad)
Plats:
Start cirkel a:
Start cirkel b:
Ledare:

Wärenstams konsthall
tisdag 12 oktober kl 10:00
tisdag 12 oktober kl 14:00
Bengt-Göran Johansson

10. Hotet mot demokratin - troll och trollfabriker
Start:
onsdag 6 oktober kl 15:00
Ledare:
Per Flensburg

11. Musikguide till klassiska musikstycken
Start:
onsdag 6 oktober kl 10:00
Ledare:
Helen Flensburg
12. Läsecirkel: Fyra moderna författare i översättning
Start:
tisdag 5 oktober kl 10:00
Ledare:
Helen Flensburg

13. Skrivarcirkel med workshop och feedback
Start:
tisdag 5 oktober kl 10:00
Ledare:
Yvonne Granqvist Schultz
14. Vinkunskap
Start:
Ledare:

onsdag 6 oktober kl 16:00
Hans Carnefjord

15. Den fulländade talaren och den goda människan
Start:
måndag 4 oktober kl 14:00
Ledare:
Bernt-Olov Klingesten, Hans Gunnarsson

16. Musikens betydelse för hälsan i ett livscykelperspektiv
Plats:
Wärenstams konsthall
Start:
tisdag 31 augusti kl 13:00
Ledare:
Sven-Olof Krafft

17. Lär känna din PC och dess inbyggda program
Studiecirkeln kräver att du har med dig en egen dator (ej Appledator).
Start:
Ledare:

tisdag 5 oktober kl 13:00
Christian Hedin

18. Bli vän med din smarta mobil/surfplatta
Endast Android.
Start:
Ledare:

onsdag 6 oktober kl 13.00
Christian Hedin

PROGRAM FÖR SEMINARIEDAG ONSDAG 8 SEPTEMBER
Seminarierna är kostnadsfria för medlemmar i Senioruniversitetet. Föranmälan via
vår hemsida.
Plats: lokal Kuben, Simonsland
10.00-10.45 Medeltida Mariaskulpturer i Västergötland. Föredrag av Alexandra
Fried, universitetslektor vid Göteborgs universitet.
Kaffepaus 10.45-11.15
11.15-11.45 Det historiska arvet - Stephen Bennet och textilindustrin. Föredrag av
Lena Sjöberg, författare.
12.00-12.45 Borås som kulturstad idag och i morgon. Föredrag av Lena Kvist,
kulturchef på Borås Tidning.
12.45-14.00 Lunchpaus, förslagsvis på the Company
14.00-14.45 Nya möjligheter för Borås med Vildana Aganovic, Norrby IF och Lars
Gunnar Wahl, Ordpalatset.
15.00-16.00 Att bo lokalt och leva globalt - morgondagens entreprenörer. Diskussion
mellan 4 företagare om Borås som företagarstad, nu och i framtiden. Hanna
Lassing (Kanico), Paul Frankenius (Bockasjö AB), Mathias Svensson (Effektiv AB)
och Mats Alfredsson (Consid). Moderator Kajsa Kettil, politisk redaktör, Borås
Tidning.

STUDIEBESÖK
Under hösten planerar vi 2 – 3 studiebesök hos organisationer eller företag, mera
information om dessa senare på vår hemsida.

PROMENADER
Under hösten anordnar vi promenader i staden eller dess omgivningar. Mera
information senare via e-post och hemsida.
Promenaderna är planerade till:
23 september
21 oktober
11 november

