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HÖSTEN 2019
Våren 2020

Kurser
Anmälan måste göras till alla kurser, även fortsättningskurser. Alla kurser är avgiftsbelagda.
Allmän kurs kostar 275 kr och språkkurs 550 kr. Kostnader för litteratur, kopiering av skrivet
material och annat kursmaterial kan förekomma.
Anmälan är bindande. Påbörjad kurs som avbryts eller sen inplacering i kurs ger ej avdrag på
kursavgiften. Kursavgiften betalas senast den 31 januari. Gäller även kurser som börjar senare
under terminen. Använd hemsidan i första hand vid kursanmälningar.
Antalet deltagare i kurserna är begränsat och kurserna kan bli övertecknade. Om så blir fallet väljs
deltagarna ut via lottning. Kurser med färre deltagare än tolv genomförs ej
Bekräftelse per e-post att SUV mottagit anmälan innebär inte att den anmälde antagits. Meddelande
om antagning eller placering på väntelista till kurs skickas ut via e-post i början av januari 2020.
Anmälan till kurser kan göras från och med den 21 november. Sista anmälningsdag är fredagen den
6 december. Den som anmält sig efter detta datum har ingen förtur och kommer med endast i mån
av plats. De medlemmar som inte har tillgång till e-post meddelas via brev.
Kurserna är endast öppna för medlemmar som har betalat sitt medlemskap för 2020. Ny medlem
måste anmäla sitt medlemskap till föreningen. Betala in medlemsavgiften under januari 2020.
Avgiften är 250 kronor per år. Använd plusgiro: 494 52 30 - 3

Föreläsningar

Föreläsningarna är avgiftsfria för medlemmar. Samtliga föreläsningar äger rum i Växhusets
konsertsal, måndagar, klockan 14.00 - 15.45. Datum anges i programmet. Ingen föranmälan behövs
Icke medlem betalar 50 kronor. Hörslinga finns.

Resor

Vi ordnar resor till aktuella och intressanta mål. Läs mer i programkatalogen och på föreningens
hemsida. I ”Regler för våra resor” får du veta mer om vad som gäller för resorna.
Använd plusgiro: 44 83 88 - 9

Hemsida

I kommunikationen med medlemmarna kommer SUV använda sig av hemsidan i allt större
utsträckning. På SUV:s hemsida finns information om kurser, resor, föreläsningar och andra
arrangemang. Om du går in på suvaros.se är du alltid uppdaterad.

e-post

Du kan även bli kontaktad och informerad via e-post om vad som sker i föreningen.
Vi vill därför gärna ha din e-postadress, om vi inte redan har fått den.
Anmäl till oss när du ändrar din e-postadress.
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Allmänna kurser
801 Kärlväxter i Västmanland
2020-04-27 09:00 - 10:45
Varje vecka
mån
6 ggr.

19 delt.

Sören Larsson och Bo Eriksson

Kursen är en spännande resa in i den västmanländska kärlväxtfloran. Kärlväxternas cirka 300 000 arter indelas i
tre divisioner; lummerväxter, ormbunksväxter och fröväxter. Tre teorilektioner i Växhuset under april-maj och
tre fältvandringar under juni-juli är inplanerade. Fältbesöken bestäms mellan kursledare och kursdeltagare.
Kurslitteratur består av olika utgåvor av floror.

802 Från Sofokles till Brecht
2020-01-27 16:00 - 17:45
Varje vecka
mån

6 ggr.

19 delt.

Kjell Wremert

En teaterhistorisk resa där vi via föreläsningar, samtal, studiebesök och manusläsning, bekantar oss med
dramatikens ”höjdare” och deras epoker.

803 Politiska "ismer"
2020-01-28 11:00 - 12:45 (ej vecka 9)
Varje vecka
tis
6 ggr.
19 delt.

Ola Björlin

Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism,
ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser, berörs, t.ex.
feminism, islamism och populism. Kurslitteratur finns tillgängliga vid kursens början.

804 Kyrkan och klimatkrisen
2020-03-04 15:00 - 16:45
Varje vecka
ons

6 ggr.

19 delt.

Per Larsson

Vi behandlar vår tids största existentiella, andliga, politiska och vetenskapliga utmaningar. I dag hör allt
samman.

805 Ett av världens främsta konstmuseer
2020-01-28 15:00 - 16:45
Jämn vecka
tis

6 ggr.

19 delt.

Anna Alexeeva

Eremitaget i Sankt Petersburg är ett av världens största och främsta konstmuseer. I samlingarna finns 2,5
miljoner konstföremål. Vinterpalatset, som ingår i konstmuseet, visar upp sina praktfulla salar som ger
konstföremålen en vacker inramning. Vi får veta mer om konstskatterna och deras historia.

806 Stormaktstidens Sverige
2020-01-29 15:00 - 16:45
Varje vecka
ons

6 ggr.

19 delt.

Gunnar Hilding

En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid (1611 – 1721).
Under dessa 110 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet
blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades. Vi tog de första stegen ut i världen och var
en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika.
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807 Sveriges medeltid
2020-01-28 15:00 - 16:45
Varje vecka

tis

6 ggr.

19 delt.

Gunnar Hilding

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 hundra år för
kristendomen att besegra hedendomen. Följ den medeltida människans strävsamma liv i vardag och helg.

808 Gotlands historia
2020-01-28 13:00 - 14:45
Varje vecka
tis

6 ggr.

19 delt.

Gunnar Hilding

Visste du att Gotland var ett korallrev i Indiska Oceanen för 430 miljoner år sedan. Möt öns säljägare och
kannibaler i en kalkstensgrotta för 9 000 år sedan. Upplev öns tusenåriga guld- och silverskatter. Bli överraskad
av Visbys medeltida sjörövare. Titta in i några av öns 92 unika sockenkyrkor med rötter i 1100-talet.

809 Svunna civilisationer
2020-01-29 13:00 - 14:45
Varje vecka
ons

6 ggr.

19 delt.

Gunnar Hilding

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.

810 Akvarellmålning
2020-01-28 13:00 - 14:45
Varje vecka
tis

6 ggr.

15 delt.

Mariann Öhrner

Grundläggande akvarellteknik, som vi utforskar tillsammans. Ni får förslag på papperskvalitet och färger vid
första kurstillfället, men ta med papper, färger och plastburk för vatten om ni har.

811 Trädgårdskonstens historia
2020-02-26 09:00 - 10:45
Udda veckor
ons

6 ggr.

19 delt.

Börje Lind

Börje Lind är läkaren som har trädgårdskonsten som sitt stora intresse. Han tar oss med på en intressant resa som
börjar med Edens lustgård och slutar i dagens stadsparker. Kursen varvas med litteraturstudier och studiebesök
runt Västerås. Datum för kursen: 26 februari, 11 mars, 8 april, 24 april, 6 maj och 20 maj.

812 Läkekonstens historia
2020-01-29 11:00 - 12:45
Varje vecka
ons

6 ggr.

19 delt.

Birgitta Hilding

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 alla hemska farsoter. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde bekämpas.
Kursen avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museet vid Västerås sjukhus.

813 Sovjetunionen 1917-1991
2020-01-30 11:00 - 12:45
Varje vecka
tor

5 ggr.

19 delt.

Hans Hedenström

Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget,
NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och
perestrojka och slutlig kollaps.
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814 De håller vårt samhälle igång
2020-03-02 10:00 - 12:00
Varje vecka
mån

5 ggr.

25 delt.

Agneta Hilding

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. Kraftvärmeverket (2/3 kl. 09.30-12.00), Vattenverket (9/3 kl. 10.00-11.30),
Avloppsreningsverket (16/3 kl. 10.00-11.30), Räddningstjänsten (23/3 kl. 10.00-12.00) och Ambulansen (30/3
kl. 10.00-12.00). Samlingsplatser och starttider skickas ut till kursdeltagarna.

815 Vinkunskap, grundkurs
2020-02-06 15:00 - 16:45
Jämn vecka
tor

6 ggr.

15 delt.

Gunnar Gustafsson

Vi träffas sex gånger och 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. Fyra egna glas tas med
vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.

816 Vinkunskap, fortsättningskurs
2020-01-30 15:00 - 16:45

Udda vecka

tor

6 ggr.

15 delt.

Gunnar Gustafsson

Kursen inriktas på viner och vinframställning i de fyra främsta europeiska vinländerna Frankrike, Italien,
Spanien och Tyskland samt i den “nya världen”. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av
deltagarna.

817 Konst på Västerås Konstmuseum
2020-02-05 13:30 - 15:00
Jämn vecka
ons

5 ggr.

30 delt.

Susanne Frost

I kursen tar vi del av aktuella utställningar och projekt på Västerås konstmuseum. Genom visningar och föredrag
fördjupar vi oss i olika konstnärliga gestaltningar. Några exempel på vårens teman är människans förhållande till
naturen och konstnärers gestaltande av densamma samt ny teknik i konsten. Programmen leds av konstmuseets
intendenter. Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.

818 Bibliska profiler
2020-01-28 15:00 - 16:45
Udda vecka
tis

6 ggr.

19 delt.

Rut Törnkvist

Bibelforskaren Rut Törnkvist fortsätter sin spännande bibelresa. Denna gång får vi följa Israels folk som slavar i
Egypten och hur de räddas av profeten Mose. Vi får veta mer om den dramatiska flykten från Egypten då Röda
havet öppnar sig för israeliterna och dränker de förföljande egyptiska trupperna. Under vandringen mot det
förlovade landet kommer Mose på kant med israeliterna och krossar i vredesmod stentavlorna med de tio
budorden. Gud straffar både Mose och hans folk, som får fortsätta sin ökenvandring under 40 år innan de når
målet – det förlovade landet.

819 Språkens Historia, grundkurs
2020-01-30 11:00 - 12:45
Varje vecka
tor

9 ggr.

19 delt.

Thomas Wibergh

Människans förmåga att kommunicera är unik och ger oss möjlighet att överföra information mellan individer
och generationer. I denna kurs behandlas hur språken har utvecklats från forntiden och framåt. Vi koncentrerar
oss framför allt på de indoeuropeiska språken.
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820 Filosofi, fortsättningskurs
2020-01-28 09:00 - 10:45
Varje vecka
tis

6 ggr.

19 delt.

Ola Björlin

Kursen fördjupar några grundläggande frågeställningar i filosofi. Innehållet i kursen berör olika delar av
filosofin; fenomenologi, kunskapsteori, etik och livsåskådningsfrågor. Den bygger på grundkursen Filosofi.
Kurslitteratur: Grundboken “Filosofera” från grundkursen och ett häfte med texter som fås vid kursstart.

821 Aktuella utrikespolitiska händelser
2020-01-31 09:00 - 10:45
Varje vecka
fre

6 ggr.

19 delt.

Stig Wahlström

Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen behandlas med särskilt fokus på Europa och
Mellersta Östern.

822 Aktuella utrikespolitiska händelser
2020-01-31 11:00 – 12.45
Varje vecka
fre
6 ggr.

19 delt.

Stig Wahlström

Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen behandlas med särskilt fokus på Europa och
Mellersta Östern.

823 Aktuella utrikespolitiska händelser
2020-01-31 13:00 - 14:45
Varje vecka
fre

6 ggr.

19 delt.

Stig Wahlström

Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen behandlas med särskilt fokus på Europa och
Mellersta Östern.

824 Blommor och trädgård
2020-01-28 15:00 - 16:45
Jämn vecka
tis

6 ggr.

15 delt

Lena Jönsson

Så sköter vi våra växter. Kursen, som anordnas på Plantagen på Bäckby, lär oss mer om växterna där hemma.
Blomexperten Lena Jönsson kommer att leda kursen. Första träffen kostar 250 kronor för de blommor som
används. Vid de restrerande lektionerna får du betala för de växter som används till ett rabatterat pris.

825 Badelundas historia
2020-05-06 10:00 - 11:45
Varje vecka
ons

4 ggr.

25 delt.

Bengt Wallén

Under våren 2020 genomförs en kurs om Badelundas spännande historia då och nu. Vi samlas på västra
parkeringen vid Västerås centralstation för att samordna transporterna.

827 Vi sjunger tillsammans
2020-01-16 09:30 - 11:30 (ej vecka 9 och påskveckan)
Udda vecka
tor
8ggr.
30 delt.

Maria Paulson

Senioruniversitetets sånggrupp för damer fortsätter. Välkommen att vara med i det glada gänget! Vi sjunger
gamla och nya visor och flerstämmiga sånger. Lokal: Glasersalen, Växhuset. Tider: 16/1, 30/1, 13/2, 5/3, 12/3,
26/3, 23/4 och 7/5
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828 Klassisk musik – musiklyssning
2020-01-29 13:30 - 15:00
Udda vecka

ons

6 ggr.

60 delt.

Stellan Moberg

Gränslös barock. Med kosmopoliten Händel i centrum njuter vi av barockmusik från olika länder.

829 Fåglar i Västeråsområdet
2020-02-06 15:00 - 16:45
Jämn vecka
tor

6 ggr.

19 delt.

Christina Bredin

Grundläggande kurs om stann- och flyttfåglar med inriktning på fåglarnas kännetecken, läten och levnadssätt. Vi
avslutar kursen med en eller två exkursioner.

830 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor
2020-01-29 13:00 - 14:45
Varje vecka
ons

6 ggr.

19 delt.

Claes Bertil Ytterberg

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.

831 Medias roll i samhällsdebatten
2020-02-05 11:00 - 12:45
Jämn vecka
ons

6 ggr.

19 delt.

Per-Åke Svensson

Hur påverkas vi av det ständiga nyhetsflödet? Inte bara av dagstidningar, public service, bloggar, poddar, video,
sociala medier, twitter och fake news. Är media bara megafoner för inflytelserika och högröstade
opinionsbildare? Stöd för demokratin? Vi gör djupdykningar i det dagsaktuella och försöker analysera större
skeenden. Den här kursen är till för dig som vill utbyta erfarenheter och diskutera åsikter.

Språkkurser
Alla är välkomna till språkkurserna. Den som är osäker beträffande kunskapsnivå kan kontakta kursledarna.
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.
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832 Spanska A 1
2020-01-28 09:00 - 10:45
Varje vecka
tis

10 ggr

15 delt.

Tomas Wroblewski

10 ggr.

15 delt.

Tomas Wroblewski

10 ggr.

15 delt.

Ana Maria Brito

10 ggr.

15 delt.

Renée Ståhle

10 ggr.

15 delt.

Ulrica Wetter

10 ggr.

15 delt.

Ulrica Wetter

10 ggr.

15 delt

Kerstin Åkerblom

Se inledningstext för språk

833 Spanska A 2
2020-01-28 11:00 - 12:45
Varje vecka
tis
Se inledningstext för språk

834 Spanska B 1
2020-01-28 11:00 - 12:45
Varje vecka
tis
Se inledningstext för språk.

835 Italienska A 1
2020-01-29 09:00 - 10:45
Varje vecka
ons
Se inledningstext för språk.

836 Italienska B 1
2020-01-27 16:30 - 18:15
Varje vecka
mån
Se inledningstext för språk.

837 Italienska B 2
2020-01-29 16:30 - 18:15
Varje vecka
ons
Se inledningstext för språk.

838 Engelska B 2
2020-01-30 13:00 - 14:45
Varje vecka
tor

Se inledningstext för språk. Vi diskuterar aktuella händelser i världen och fortsätter att läsa noveller.

839 Engelska B 2
2020-01-30 09:00 – 10:45
Varje vecka
tor
10 ggr.

15 delt.

Kerstin Åkerblom

Se inledningstext för språk. Vi diskuterar aktuella händelser i världen och fortsätter att läsa noveller.

840 Franska B 1
2020-01-27 09:00 - 10:45
Varje vecka
mån

10 ggr.

15 delt.

Se inledningstext för språk.
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Ragnhild Friborg

Föreläsningar

Måndagar kl. 14:00
För icke medlemmar inträde 50 kr.

Foto av Andreas Karlsson, som
den 6 april delar med sig av
berättelser från den afrikanska
vildmarken

27 januari

.

Sånt som inte kan berättas – om tillvarons högre perspektiv

Värd Christina Norén Svensson
Niclas Lindh är journalist och kommunikatör. Efter 25 år som nyhetsprogramledare
inom SVT och P4 samt hög chef inom en kommunal organisation valde Niclas
Lindh att skriva en bok om övernaturligheter. Yrkesmässigt har evidens, fakta och
kritiskt granskande ögon varit hans signum, men i boken skriver han om sina och
andras möten med ”andra sidan”. Västmanlandssonen, som nu bor i Dalarna berättar
om sina erfarenheter och om att dra nytta av ett högre plan.
Hemsida: www.niklaslindh.com

3 februari

Sånger av Vysotskij

10 februari

Spännande Planteringar – att spela på alla ”strängar”

Värd Christina Norén Svensson
Trio Kontrast består av Per-Olof Hiller gitarr och sång, Kimmo Hulkkonen gitarr
och sång samt Hans Hedenström flöjt och sång. Programmet innehåller ett antal av
Vysotskijs många visor, en blandning av humoristiska och lyriska sånger samt
berättelser om Vysotskij – Vem han var, hur han arbetade, men också om hans liv
och den tid han levde i. Vysotskij var och är alltjämt mycket populär i Ryssland och
hela Östeuropa. Han var en rysk motsvarighet till allt från Bellman till Vreeswijk.

Värd Uno Gäfvert
Spännande planteringar med långt upplevelsevärde där perenner kombineras med
lök- och vedartade växter. Stefan Mattson, tidigare stadsträdgårdsmästare i
parkstaden Enköping.

17 februari

Artificiell Intelligens – Vad är det?

Värd Gunnar Holmdahl
I slutet av 90-talet slog ett AI bäste schackspelaren (Kasparov) och 10 år senare även
bäste GO-spelaren och Jeopardy-mästaren. Det ledde till en boom för AI. Samtidigt
diskuteras riskerna med AI. Det finns många exempel på tillämpningar. Några som
kommer att visas och diskuteras är autonoma robotar, tal till text, textöversättning,
självkörande bilar, medicinsk diagnostik m.fl. På Mälardalens högskola (MDH) är
industriella tillämpningar i fokus. Professor Erik Dahlquist leder arbetet.
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24 februari Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund

Värd Uno Gäfvert
Ernst Westerlund, även kallad arbetsterapins fader, föddes år 1839. Från 1876 hade
Ernst Westerlund sin bostad och läkarmottagning i huset på Kyrkogatan i Enköping.
Han lyckades bota många patienter som inga andra läkare hade kunnat bota. Sedan
ryktet om hans lyckade behandlingar hade börjat spridas sökte sig allt fler människor
till Enköping för att få hjälp hos ”underdoktorn”.

Monika Hallgren och Gerd Ferger, från Westerlundsällskapet, berättar om Dr.
Westerlund och hans gärning.

2 mars

9 mars

Katedralen i Västerås – andligt och världsligt under åtta sekler

Värd Sören Salholm
”Katedralen i Västerås” utkom hösten 2019. Den är skriven ut ett samhällshistoriskt
perspektiv och skildrar hur kyrkobyggnaden växt fram och förändrats beroende på
hur omvärlden sett ut.
Fredric Bedoire, professor em. i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan,
docent i konstvetenskap vid Stockholms Universitet och hedersledamot i
Konstakademin har belönats med bl.a. Stora historikerpriset (2017) och Kungens
guldmedalj i tolfte storleken (2018). Han har skrivit ett 30-tal böcker.

Medierevolutionen på 1500-talet

Värd Christina Norén Svensson
Johannes Gutenbergs uppfinning – boktryckarkonsten – revolutionerade inte bara
tekniken att framställa böcker utan förändrade också villkoren för hur författarna
kunde agera i det offentliga rummet. Boktryckarkonsten påverkade de europeiska
samhällena, religionen och politiken under 1400-, 1500-tal och även långt därefter.
Otfried Czaika har tidigare arbetat som bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket i
Stockholm och är nu professor i kyrkohistoria i Oslo samt stiftsteolog för Karlstad
stift.

16 mars

Klimatkarusellen

Värd Gunnar Holmdahl
Frågor att diskutera och vad vet vi egentligen om:
Hur har klimatet förändrats? Vilka konsekvenser har det fått/får det? Är koldioxid
största boven? Det långsiktiga perspektivet? Kan vi lita på IPCC:s utsagor? Vad bör
mänskligheten göra, slutsatser?
Hans Skoog är civilingenjör och mångårig medarbetare inom ABB och
robotområdet. Han har studerat klimatproblematiken och också haft
diskussionsgrupp kring ämnet.
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23 mars

Elsa Celsing – från St Petersburg till Västerås
Värd Sören Salholm
Om konstnären, kvinnan och familjeförsörjaren Elsa Celsings konstnärskap och liv.
En intendent vid Västerås Konstmuseum medverkar.

30 mars

Digital ekonomi – upptäck en ny värld!
Värd Gunnar Holmdahl
Samhället blir mer och mer digitalt och utvecklingen öppnar upp för nya möjligheter.
Samtidigt kan det kännas svårt att hänga med eller ta till sig den nya tekniken. Sevim
Isaac, som är privatrådgivare och digital ambassadör på Swedbank i Västerås
kommer att berätta mer om Bank ID, Swish och om digital säkerhet.

6 april

Berättelser från den afrikanska vildmarken
Värd Uno Gäfvert
Hur spårar man en leopard och vad gör man när en elefant anfaller? Safariguiden,
författaren och fotografen Andreas Karlsson har i 20 års tid arbetat med
safariturism och naturvård i Afrika. I sitt föredrag kommer han i ord och bild att dela
med sig av sina kunskaper om och sin kärlek till Afrikas vildmark. Han kommer
även prata om betydelsen av ansvarsfull safariturism och om de problem som det
afrikanska djurlivet står inför, i form av tjuvjakt och klimatförändringar.

20 april

Tron, smöret och kärleken
Värd Gunnar Gudmundsson
Bertil flyttar från mörkaste Småland upp till Malå i Västerbottens inland och startar
ett mejeri i ett före detta bussgarage. I mötet med Malåbönderna tar han sig igenom
språkförbistringen. Han får sitt andra hem i Malå missionsförsamling. Följ med på en
livsresa och en resa i tiden med författaren Gunnar Sandström bördig från Malå.
Socionom som arbetat i stort sett hela sitt yrkesliv i Västerås som socialarbetare,
internkonsult i kommunen och beteendevetare i företagshälsovården

Närmare 150 åhörare vid en av föreläsningarna hösten 2019.
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Regler för våra resor
Anmälan

skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angiven på
anmälningstalongen. Anmälan ska i första hand göras via SUV:s hemsida suvaros.se
OBS! Ej per telefon.
Om du inte har tillgång till dator kan du anmäla dig med anmälningstalongen.
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.
Blir resan övertecknad utförs en lottning av vilka som får delta 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.

Återbud

skall meddelas SUVs expedition eller reseledare för respektive resa.
Detta gäller även om du står på väntelista.

Bussarna

avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även
från busshållplatsen vid Hälla. Ange påstigningsplats.

Specialkost

anges vid anmälan.

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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Resor

januari – maj

Kungliga Slottet med Märta Måås-Fjetterström mattutställning
och Nordiska museet
Onsdagen 12 Februari

Det Kungliga slottet är en kombination av kungligt residens, arbetsplats och kulturhistoriskt
monument. Slottet är byggt i barockstil av arkitekt Nicodemus Tessin den yngre och gestaltat som
ett romerskt palats. Slottet har mer än 600 rum fördelade på elva våningar med paradrummen utåt
staden och de mindre bostadsrummen mot den inre borggården.
Vi får visning av slottet samt av utställningen ”Se på mattorna – det är jag”.
Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) är en av 1900-talets främsta och mest framgångsrika
textilkonstnärer. Hennes nyskapande formgivning byggde på djupa kunskaper i textil historia, allt
från allmogekulturens formstarka mönster till de orientaliska mattornas traditionsburna motiv.
På Nordiska museet får vi visning av utställningen ”Arktis – medan isen smälter”. Det bor fyra
miljoner människor i Arktis. I tusentals år har de varit beroende av isen. Nu smälter den. Under
visningen får vi ta del av hur människor genom tiderna anpassat sig till ett arktiskt klimat, men
också hur förutsättningarna ändras i snabb takt på grund av dagens klimatförändringar.
09.00 Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
09.10 Avresa från busshållplatsen vid Hälla
11.00 Visning av Kungliga Slottet och utställningen Märta Måås-Fjetterström
13.30 Lunch på Ristorante Rodolfino
15.00 Nordiska museet. Visning av utställningen Arktis – medan isen smälter
17.00 Avresa
Ca 18.30 Åter i Västerås
Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 8 januari
Kostnad 890 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 28 januari
Reseledare Kerstin Eriksson 072-2115820

Gun Johansson 070-5431948
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Peer Gynt på Dramaten,
Stora Scenen
Tisdag 21 januari

Den rastlöse oduglingen som reser jorden runt i
jakt på sig själv är äntligen tillbaka på Stora
scenen! Det norska nationaleposet om Peer Gynt
liknar ingenting annat med sin vilda blandning
av satir, surrealism och saga. Nu skildras Peer
Gynts makalösa liv i en koncentrerad
uppsättning signerad regissören Michael Thalheimer, en av Europas mest omtalade regissörer, känd
för koncentrerade och intensiva iscensättningar av klassiker, berättade med starka bilder och
känslor. Han har regisserat för en rad stora europeiska teatrar och är fast regissör vid prestigefulla
Berliner Ensemble i Berlin.
16.30
16.40
19.00
Ca 22.00

Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
Avresa från busshållplatsen vid Hälla
Föreställningen börjar. Smörgås och dricka serveras vid bussen före hemfärd
Hemresa
Ca 23.30 Åter i Västerås

Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 12 december
Kostnad 740 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 20 december
Reseledare Gun Johansson 070-543 1948

Annica Brehmer 070-828 38 29

Figaros bröllop
Kungliga Operan
Onsdag 11 mars

Det är Figaros och Susannas bröllopsdag.
Kärleken yr i luften, men det är inte bara
brudparet som är otåligt. Greven verkar lika
intresserad av Susanna som ointresserad av
sin grevinna. Marcellina vill snärja Figaro.
Cherubino skjuter kärlekspilar mot samtliga kvinnor i hans väg. Begäret lurar bakom varje dörr och
under besynnerliga förväxlingar ställs saker och ting på sin spets.
Figaros bröllop är en lekfull uppsättning fylld av lika delar allvar och komik. Ole Anders Tandberg placerar
handlingen på ett nutida hotell och tematiken kretsar kring begärets intrikata mekanismer. Vad är den
explosionsartade passionen egentligen uttryck för? Varför begär vi de vi begär? Människorna i Mozarts
opera är djupt mänskliga och samtidigt dråpligt tillskruvade.
16.30
16.40
19.00
Ca 22.30

Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
Avresa från busshållplatsen vid Hälla
Föreställningen börjar. Smörgås och dricka serveras vid bussen före hemfärden
Hemresa
Ca 24.00 Åter i Västerås

Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 7 januariKostnad 720 kr ska vara
SUVs resekonto PG 44 83 88 – 9 tillhanda senast 14 januari

Reseledare Gun Johansson 070-543 19 48

Ulla Löndahl 070-7426160
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Mentalvårdsmuseet och Biografmuseet i Säter
Tisdag 7 april

Museet berättar om patienter och personals livsvillkor vid Säters sjukhus från 1912-90-tal. Museet
ger också en bild av hur samhällsbyggandet sett ut i Sverige för drygt hundra år sedan och fram till
nutid.
Ett besök på Mentalvårdsmuseet ger en inblick i etik och livsfrågor, mänskliga värderingar och
sociokulturella normers inverkan/påverkan på människa och samhälle. Konsten och arkitekturen
som uttryck och symboliskt värde är också centrala begrepp när det gäller museets utbud.
På alla sinnessjukhus har funnits enstaka patienter, starka personligheter som trots svåra
omständigheter med egna uttryck och med stark integritet ägnat sig åt kreativt arbete. Det utgör
grunden för museets konstsamling.
Biograf & TV museet är inrymt i Säters f.d. yxfabrik intill riksväg 70 i centrala Säter. Museet består
av ett antal uppbyggda miljöer, eller rum, som tillsammans bildar en basutställning över den rörliga
bildens historia. Den smakfullt inredda museibiografen, med typiska drag från olika tidsepoker,
utgör museets hjärtpunkt.
Vi upptäcker att vi själva fått uppleva den rörliga bildens mest expansiva skede i historien. Från
stumfilmens sista år, ljudfilmens barndom, till TV-mediets genombrott, från eget smalfilmande till
videotekniken och nu små bärbara telefoner som också är kameror.
09.00
10.30
12.00
13.30
15.30
Ca 17.00

Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
Guidad visning av Mentalvårdsmuseet
Lunch på Säters Stadshotell
Visning av Biograf & TV-museet
Avresa
Åter i Västerås

Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 10 mars
Kostnad 550 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 24 mars
Reseledare Kerstin Eriksson 072-2115820

Ulla Löndahl 070-7426160
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Norberg – en dag i järnets tecken
Torsdag 23 april

Norberg kallas by av sina invånare men liknar mer en medeltida stad. Trots att Norberg länge varit en
huvudort fick man aldrig stadsprivilegier. Däremot var man huvudort i Gamla Norbergs bergslag som
räknades till Dalarna.
Järnframställningen i Norberg kan spåras tillbaka till 500-talet. Arkeologerna är numera överens om att det
var i Norberg som masugnen uppfanns för ca 1000 år sedan. Masugnen är en vidareutveckling från
blästerugnen som användes för järnframställning under ca 2000 år innan masugnen fanns.
Bergsbruket i det som idag är norra Västmanland och södra Dalarna har haft stor betydelse för framväxten av
det som vi idag kallar Sverige.

08.45
10.00
11.00

Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
Guidning av Nya Lapphyttan
Buss från Nya Lapphyttan via bl a Klackbergs gruvfält och naturreservat, bergsmansbyn
Flängan med guide som berättar om det vi passerar på väg till Kärrgruvan
12.00 Guidning av Gruvmuseet och Mossgruveparken i Kärrgruvan.
13.00 Lunch serveras på Värdshuset Engelbrekt
14.00 Guidning av Norberg
15.30 Avresa
Ca 16.30 Åter i Västerås
Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 18 mars
Kostnad 475 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 9 april
Reseledare Annica Brehmer 070-8283829

Christina Jönsson 076-1369643
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Riddarholmskyrkan och Stockholms Stadsmuseum
Tisdagen 12 maj

Riddarholmskyrkan är en kyrka belägen på Riddarholmen i Stockholm invigd cirka år 1300. Den
uppfördes ursprungligen som en katolsk kyrka åt Gråbrödraklostret som grundades 1270. Det är
Stockholms äldsta bevarade byggnad, med de äldsta tegelmurarna ovan jord, samt Stockholms enda
bevarade medeltida klosterkyrka.
Stockholms Stadsmuseum
Efter fyra års renovering öppnade Stadsmuseet den 27 april 2019 med en rad nyheter, som bland
annat dockor i naturlig storlek och tidstypiska hem från olika epoker. Man har också lyft in flera
perspektiv från det forna Stockholm, genom att i högre grad gestalta de som levde fattigt och
utanför samhället.
Guiden kommer att leda oss på en tur genom stadens och stockholmarnas historia från år 1527 fram
till idag.
08.30 Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
08.40 Avresa från busshållplatsen vid Hälla
10.30 Guidad visning av Riddarholmskyrkan
12.30 Lunch på Eriks Gondolen
14.15 Guidad visning av Stadsmuseet
16.00 Avresa
Ca 18.00 Åter i Västerås
Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 15 april
Kostnad 650 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 29 april
Reseledare Christina Jönsson 076-1369643

Annelie Jakobsson 073-3784080
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Konstnärshemmet Tallbo i Järbo och Verket med Avesta Art

Tisdag 26 maj

Tallbo – Ecke Hedbergs konstnärshem och ateljé.
Gästriklands konstnärlige upptäckare Erik “Ecke” Hedberg (1868-1959) föddes på Kungsfors
herrgård i Järbo där hans far var bruksförvaltare. Efter studier vid Konstakademien i Stockholm och
några vistelser utomlands återvände han till hembygden 1901. Ecke Hedberg räknas som en av det
tidiga 1900-talets mer betydande svenska landskapsmålare och nämns ofta tillsammans med prins
Eugén, Nils Kreuger, Carl Larsson och Anders Zorn. Tallbo är ett konstnärshem och ateljémuseum
fyllt av hemkänsla och atmosfär naturskönt beläget vid Jädraån. I samlingarna ingår ett hundratal
konstverk av Ecke Hedberg täckande hela hans drygt 60-åriga konstnärsliv, samt möbler och andra
inredningsdetaljer som tillhört Ecke och hans familj.
Verket – interaktivt museum och konsthall i Avesta.
Upplev en magisk mix av historia, konst och modern teknik. Den slaggstenskimrande gamla
järnbrukshyttan från 1874 har förvandlats från tung, sotig, mullrande industrimiljö till en ny
mötesplats.
Avesta Art är en konstbiennal som sedan 1990-talet visat samtidskonst i den spektakulära
industrihistoriska miljön under sommarsäsongen. Verket inrymmer även permanenta
konstutställningar.
09.00 Avresa från turistbusshållplatsen, Västerås
11.00 Visning av Tallbo i Järbo
13.00 Lunch på Kungsfors Herrgård i Järbo
15.30 Visning av Verket i Avesta
17.00 Avresa
Ca 18.30 Åter i Västerås
Anmälan som är bindande ska vara SUVs expedition tillhanda senast 28 april
Kostnad 590 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 12 maj
Reseledare Kerstin Eriksson 072-2115820

Annelie Jakobsson 073-3784080

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
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Om oss
Styrelse

Ledamöter
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter
Adjungerade

Gunnar Hilding
Ola Björlin
Karin Sollenborn
Per-Åke Svensson
Håkan Alnefelt
Birgitta Hilding
Bernt Åkerblom

Revisorer

Sylvi Larhed, Agneta Hilding,
Christina Jönsson, Gun Johansson,
Christina Norén Svensson
Arne Lundqvist och Maud Bertlin

Folkuniversitetet

Katarina Andersson

Ansvarsområden
Ekonomi
Expedition
Datoransvarig
Hemsida
Programkatalog
Medlemsinformation
Kurser
Föreläsningar
Resor
Reskassa

Karin Sollenborn
Sylvi Larhed
Håkan Alnefelt
Håkan Alnefelt
Gun Johansson
Gunnar Hilding
Agneta Hilding
Christina Norén Svensson
Kerstin Eriksson
Birgitta Olsson

SUVs styrelse

SUV-styrelsen

Expedition
Expeditionen har öppet måndag-torsdag kl. 09.00-12.00
telefon: 021-13 80 74, 021-38 00 73
e-post: info@suvaros.se
Ansvarig expeditionen
Sylvi Larhed
Övrig expeditionspersonal
Kerstin Eriksson, Barbro Johansson, Gun Johansson, Christina
Jönsson, Laila Olofsson, Birgitta Olsson och Inga-Lill Olsson
Telefonmeddelanden
Telefonmeddelanden från oss vill vi gärna få bekräftade av dig.
Det spar många telefonsamtal för oss.

Vi som arbetar på expeditionen

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

Välkommen till oss

För alla seniorer
Expeditionen har öppet måndag-torsdag
klockan 09.00-12.00
7 januari-14 maj 2020

Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
021-13 80 74, 38 00 73
Hemsida: suvaros.se e-post: info@suvaros.se

