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Måndagar klockan 14:00 i Konsertsalen Växhuset 

 

 

Aktuella utrikespolitiska händelser 

23 januari 

Värd: Sören Sahlholm 

Aktuella utrikespolitiska händelser i världen med tonvikt på vad som sker i Europa. Sveriges 

ordförandeskap i EU under 2023. 

Stig Wahlström har varit ordförande i SUV och hållit åtskilliga kurser. 

 

Vem är Hilma af Klint? 

30 januari 

Värd: Maja Söderbäck 

Hilma af Klint är för många en gåta. Hur skapades hennes bilder? Var hon ett ensamt geni? Var hon 

ett medium som förmedlade bilder från en annan dimension?  

Det finns många funderingar runt Hilmas liv och konst.  

- Jag hoppas att kunna räta ut en del av de frågetecken som finns och ge er en bild av en 

konstnär och människa som levde i en omtumlande tid, säger Anna Granberg. Ni kommer att 

få se dels bilder som gav henne försörjning, dels hennes abstrakta bilder. 

Anna Granberg har hela sitt liv varit intresserad av människor, konst och skapande. Hon har arbetat 

som bildlärare och konstnär.   

 

Friskvård för hela livet! 

6 februari 

Värd: Gunnar Gudmundsson 

Det du behöver veta som bas för egenvård när det gäller fysisk aktivitet och hälsa. Hur ska jag som 

65+ tänka när det gäller fysisk aktivitet och träning? Vi tittar närmare på fysisk aktivitet, balans, det 

viktiga lymfsystemet, det viktiga andetaget, kost etc. Vad säger ny forskning? 

Birgitta Knutsson, leg Fysioterapeut, delar med sig av sina erfarenheter från äldreomsorgen samt 

med fysisk aktivitet för 65+ på Hälsans Hus. Råd/tips samt lite enkla övningar utlovas. 

 



Ansvarsfördelning inom Sveriges offentliga förvaltning 

13 februari    OBS!  FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD! 

Värd: Maja Söderbäck 

Föreläsningen är en fortsättning från den mycket uppskattade föreläsning som Terence Fell gav hösten 

2022 och som berörde ”Vad innebär demokrati och byråkrati?”. Nu blir fortsättningen att 

informera/problematisera Sveriges offentliga förvaltning och ansvarsfördelningen mellan stat, 

länsstyrelse och kommun. Varför denna uppbyggnad? Vad innebär det? Ändringar i framtiden? 

Terence Fell är universitetslektor i Statskunskap vid MDU. 

 

Övergång från högskola till universitet. Vilken betydelse har det? 

20 februari 

Värd: Maja Söderbäck 

I Sverige är det skillnad mellan högskolor och universitet framför allt när det gäller storleken på 

forskningsanslag, status och självbestämmande när det gäller examina. Övergången från högskola till 

universitet innebär därför ett omfattande utvecklingsarbete. Jonas Stier beskriver denna övergång 

med fokus på såväl utmaningar som möjligheter för MDU:s verksamhet. Han beskriver särskilt 

universitetets roll i ett alltmer globaliserat, digitaliserat och mångfasetterat samhälle. 

Jonas Stier är Professor i Socialt arbete och Rektorsråd med ansvar för forskning och forskarutbildning 

vid MDU. 

 

Lars of Sweden – fotograf och vissångare 

6 Mars 

Värd: Sören Sahlholm 

Västeråsfotografen Lars Hedberg mer känd under signaturen Lars of Sweden gav i december 2022 

ut boken ”Street Photography in Västerås”. Lars är också en erkänd vissångare och gitarrist. 

SUV erbjuder en njutbar stund för såväl ögon som öron. 

 

 

Småfåglar - Vad är det för roligt med fåglar? 

13 mars 

Värd: Ingrid Edlund 

Marjatta Ericsson är sekreterare i Västerås ornitologiska förening. Hon berättar om fågelskådning 

som intresse och friskvård. Vidare är hon engagerad i ”Rapphönan” ett lokalt nätverk för kvinnor som 

gillar fågelskådning. 

 



 

Vilda blommor i Mälardalen 

20 mars 

Värd: Gunnar Gudmundsson 

Knut Barrfjäll berättar om och visar bilder på vilda blommor i Mälardalen. Mälardalens flora 

innehåller ovanligt många arter från förra värmeperioden som var redan före den senaste istiden. Knut 

är naturfotograf och poet. Han har arbetat med blommor under hela sitt yrkesliv. 

 

Våra dolda kulturskatter 

27 mars 

Värd: Britt-Marie Johansson 

När vi promenerar runt i Västerås tänker vi inte alltid på vilka dolda kulturskatter som finns under oss. 

Det kommer Ulla Bergqvist arkeolog på länsstyrelsen att berätta för oss.  

Hon kommer även att berätta om de överraskande fynden som gjorts i Hälleskogsbrännan där man 

funnit en boplats från stenåldern. Detta ”tack vare branden 2014”.  

 

Narren på scenen 

3 april 

Värd: Gunnar Gudmundsson 

Ett scenprogram/föreläsning om skådespelaren, regissören och Dramatenchefen Jan-Olof Strandberg. 

Skådespelaren och regissören Etienne Glaser och Olle Näsman Fagerström medverkar på scenen. 

Programmet bygger på den bok om Strandberg som Olle skrev i nära samarbete med honom. 

Strandberg avled 2020 och ifjol gavs boken ut med titeln ”Narren på scenen: Herr Strandberg! Lita 

aldrig på en skådespelare!” 

 

Scenprogrammet är lyriskt och poetiskt utformat med bilder och musikinslag från olika sammanhang 

vari Jan-Olof medverkade. Mycket humor blandat med allvar - allt i den anda som var Jan-Olof 

Strandbergs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Välkommen till SUV:s föreläsningar! 

Ingen föranmälan. Öppet även för icke medlemmar. 

Entrékort för medlemmar kan köpas på SUVs expedition eller vid entrén till föreläsning.  

Korten är inte tidsbestämda och samma kort kan användas av flera medlemmar. 

12 föreläsningar kostar 500:- och 6 föreläsningar kostar 300:-.  

Icke medlemmar och ”Drop-in” betalar 70:- vid entrén. Swish eller kontant. Ej kort. 

 

Senioruniversitetet Västerås 

Viktor Larsson plats 1, 722 14 Västerås 

Telefon 072 – 453 01 97 

 

www.suvaros.se    E-post info@suvaros.se 

 

 

 

http://www.suvaros.se/

