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Bara några ord innan vi går i tryck…
Först var det Birgitta, sedan Kurt, därefter Britt-Marie och nu Bengt. Vad
menar han, undrar ni. Jo, det är dom som under min tid som ordförande
har sagt till mig att nu är det dags att skriva din inledning till nästa nummer
av Bulletinen. Och då är det bara att lyda. Faktiskt ett kärt besvär.
Nu känns det som om Pingstkyrkan och Café Piccolo är vår huvudsakliga
hemvist för föreläsningar och fredagskaféer efter ett års inkörning. Vi är
mycket nöjda med den lösning av våra lokalbehov vi fått där. Den tekniska
utrustningen i Piccolo har ju också successivt förbättrats , men med tanke
på det glädjande stora intresset för våra kaféprogram så måste vi väl snart
be Pingstförsamlingen att bygga ut…
Så till vinterns och vårens program. Det presenteras ju på de kommande
sidorna och som ni ser är det en bred blandning. Vi har ju inte som målsättning att ha en viss mängd program under varje ”termin” utan för oss
är kvaliteten det avgörande. Det betyder att kvantiteten kan variera från
säsong till säsong. Vår förhoppning är naturligtvis att var och en skall hitta
åtminstone några aktiviteter som man vill delta i. Föreningens årsmöte den
9 februari direkt före februari månadsmöte hoppas jag att ni kommer till.
Den här gången har Bulletinen en ny framsidesfotograf vars bild jag hoppas ni uppskattar.
Det är säkert så att en och annan av er kan ha svårigheter med anmälningar mm i vårt kanslisystem, men jag hoppas att ni vet att ni alltid kan ta
kontakt med någon av oss i styrelsen om ni behöver hjälp. Våra kontaktuppgifter ser ni på sista sidan av Bulletinen. Jag måste dock ge er en eloge
för att ni i så stor utsträckning utnyttjar systemet. Det förenklar verkligen för
oss i styrelsen.
Som vanligt vill jag också uppmana er att komma in med förslag på program ni gärna skulle vilja att vi genomför och ni kan kanske också hjälpa
till att få dom tillstånd via kontakter eller på annat sätt.

Slutligen vill jag naturligtvis önska er alla en

God Jul och
ett Gott Nytt År!
Leif Bolin
ordförande SUS
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Kalendarium våren 2016
Här följer en sammanställning över de aktiviteter som planeras under våren 2016. Fullständig
information finns under respektive sidhänvisning och på vår hemsida: www.sus.org.se
JANUARI		

APRIL

15 Fredag
		

Fredagskafé
Sid 6
Svenska Nobelpristagare i fysik och kemi

1 Fredag
		

Fredagskafé
Äldre och läkemedel

Sid 8

19 Tisdag
		

Månadsförläsning
Konflikterna i Mellersta Östern

12 Tisdag
		

Månadsförläsning
Povel Ramel

Sid 5

19 Tisdag
		

Föreläsning
Sid 11
Kubikenborg och Skönsmon förr och nu

29 Fredag
		

Fredagskafé
Ibland tänker jag på Frida Kahlo

Sid 4

FEBRUARI
5 Fredag
		

Fredagskafé
Lägg ner Västernorrland!

9 Tisdag

Årsmöte

9 Tisdag
		

Månadsförläsning
Augustpriset

Sid 4

17 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Drottningen och jag

Sid 13

18 Torsdag
		

Föreläsning
Den stora branden i Västmanland

Sid 10

25 Torsdag
		

Föreläsning
Flyktingfrågan

Sid 10

Sid 7
Sid 15

MARS		
2 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Min stulna revolution

4 Fredag
		

Fredagskafé
Min resa i revisionens tjänst

Sid 7

8 Tisdag
		

Månadsförläsning
Dag Hammarskjöld

Sid 5

18 Fredag
		

Fredagskafé
Beroende och medberoende

Sid 8

29 Tisdag
		

Föreläsning
Sågverksminnen från Alnö

Sid 13

Sid 9

MAJ
9 Måndag
		

Gladjazz med mera
Södra Norrlands Kustband

Sid 14

12 Torsdag
		

Föreläsning
Musikaliska rum

Sid 12

13 Fredag
		

Musikkafé
Nordiska Kammarorkestern

Sid 9

17 Tisdag
		

Månadsförläsning
Fredrik Roos - Den döende dandyn

Sid 6

31 Tisdag
		

Dagsutflykt
Sid 14
Bussresa till Växbo Lin och Växbo krog

Sid 11

Medlemskap och bokning av evenemang
Senioruniversitetet SUS är en partipolitiskt, religiöst och
fackligt obunden förening.
För att delta i föreläsningar, kurser, temadagar, resor
och andra evenemang som SUS arrangerar måste du
vara medlem i SUS. Medlemsavgiften är f.n. 160 kr per
kalenderår.
Alla pensionärer över 55 år är välkomna, även du som
är gift eller sambo med en pensionär.
Det krävs inga förkunskaper eller inträdeskrav för att få
delta i vår verksamhet. Aktiviteterna äger i huvudsak rum
på dagtid.
Vill du bli ny medlem i SUS så anmäler du detta själv
på vår hemsida www.sus.org.se, menyval Bli Medlem. Se
även vår systembeskrivning på sidan 15.
Om du får problem eller inte har tillgång till internet kan
du kontakta den medlemsansvarige eller någon annan
i styrelsen så hjälper vi till. Kontaktuppgifter hittar du på
sidan Styrelsen.

Bokningar till våra evenemang gör du själv på Min Sida
via vår hemsida www.sus.org.se. Du kan bara göra en
bokning per medlem och evenemang. Se även vår systembeskrivning på sidan 15.
Du kan välja att betala med kort eller enligt faktura/epostavi, som skickas till dig via e-post. Fakturan ska
betalas inom 10 dagar.
Kontakta respektive evenemangsansvarig om du måsta
avboka din anmälan. Avbokar du din anmälan senare än
en vecka före aktuell aktivitet startar, debiteras hela avgiften. Om orsaken till avbokningen är sjukdom debiteras
ingen avgift.
Vid fullbokat evenemang, kontakta alltid evenemangsansvarig. Det kan finnas återbud eller möjligheter till
dubblering av aktiviteten.
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Bokning och betalning
För månadsföreläsningar och extra föreläsningar som äger rum i Pingstkyrkan är avgiften 50 kr och ingen bokning eller
betalning i förväg är nödvändig, men önskvärd för att minimera kontanthanteringen.
För ytterliga information se vår systembeskrivning på sidan 15 samt medlemsinfo på sid 3.
Medlemmar som saknar dator och inte har något e-postombud är välkomna att kontakta respektive evenemangsansvarig
för bokning och information.

Månadsföreläsningar
19 januari (tisdag)
Finns det några lösningar på konflikterna i Mellersta Östern?
Dagens konflikter i Mellersta Östern har sin historiska bakgrund i upplösningen av det
Osmanska riket och kolonialmakternas uppdelning av området. De förvärras av att de
religiösa motsättningarna har förstärkts under senare år.
Den palestinsk-israeliska konflikten är särskilt svårlöst på grund av det palestinska territoriets litenhet. USA:s och Rysslands konkurrerande stormaktsintressen genom sina allierade i området samt kampen om oljeresurserna ökar spänningarna.
Den palestinsk-israeliska konflikten och motsättningarna mellan shia och sunni ter sig inte
lösbara inom överskådlig tid. Omvärlden får sträva efter att söka begränsa skadeverkningarna.
Diplomaten Sven Hirdman har 50 års utrikespolitisk erfarenhet och har bl.a. varit ambassadör i Israel och i Moskva.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 19 januari kl 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Sven Hirdman
Britt-Marie Beijron, 070-661 16 56
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 18 januari

9 februari (tisdag)
Augustpriset - Är den svenska litteraturen värd att prisas?
Priser är ett tilltagande fenomen i den litterära världen. I dag finns runt 200 större eller mindre priser. Skälet är enkelt; ett pris kan skapa tillfällig hype och ibland ändra färdriktningen
för till exempel en enskild bok, eller en författare. Hur mår den svenska skönlitteraturen?
Är den värd att prisas? Absolut! Kaj Schueler menar att den har ett djup och en bredd som
imponerar.
Kaj Schueler är tidigare kulturchef och numera kulturskribent och kritiker i Svenska Dagbladet och har under de senaste två åren varit ordförande för den skönlitterära juryn för
Augustpriset.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Tisdag 9 februari kl. 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Kaj Schueler
Leif Bolin, 070-680 52 40
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 8 februari

Månadsföreläsningar
8 mars (tisdag)
Dag Hammarskjöld
Föreläsningen kommer att ge en vid bild och betraktelse över Dag Hammarskjölds liv och
gärningar.
Henrik Hammargren, verkställande direktör för Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala, kommer att ge ett axplock av allt som denna oerhört intressanta person hann med
i sin livsgärning.
Som FN:s generalsekreterare under åren 1953 – 1961 var han engagerad i många viktiga
världshändelser.
“Never look down to test the ground before taking your next step;
only he who keeps his eye fixed on the far horizon will find the right road.”
Dag Hammarskjöld
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 8 mars kl. 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Henrik Hammargren
Lars Brandhammar, 070-524 11 24
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 7 mars

12 april (tisdag)
Povel Ramel och melodins epok
Povel Ramel var en av svensk underhållnings mest mångsidiga nyskapare under 1900-talet. Med en unik blandning av naiv prillighet och intellektuellt skarpsinne fångade han den
svenska kulturen i sina parodier och pastischer. Samtidigt förmedlade han den tidlösa
livsglädjens filosofi.
Fil dr Johanna Broman Åkesson som disputerat på avhandlingen Med Gårdagens Dörr
på glänt - Povel Ramel och melodins epok berättar och spelar musikexempel från Povels
långa karriär.
Denna föreläsning är öppen även för icke medlemmar!
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 12 april kl 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Johanna Broman Åkesson
Leif Bolin, 070-680 52 40
50 kronor för medlemmar, 100 kronor för icke medlemmar
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 11 april
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Månadsföreläsningar
17 maj (tisdag)
Den döende dandyn - Om konstsamlaren Fredrik Roos
Karin Grundberg Wolodarski, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och journalist på Dagens Industri, föreläser om finansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos
som gjorde en karriär i den överhettade finansvärlden på 1980-talet.
Han byggde då snabbt upp en stor privat förmögenhet och en konstsamling. När han dog
i aids 1991, 40 år gammal, efterlämnade han en konstsamling med c:a 2 000 verk men
också skulder på 100 miljoner kronor.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 17 maj kl 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Karin Grundberg Wolodarski
Britt-Marie Beijron, 070-661 16 56
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast måndag 16 maj
Medlemmar i Sundsvalls Konstförening inbjuds också att
delta till kostnad av 50 kronor per person.
Anmälan görs till info@sus.org.se

Fredagskaféer
15 jan (fredag)
Svenska Nobelpristagare i Fysik och Kemi
Vad får en kulturredaktör att ge sig på att skriva om Nobelpristagare i fysik och kemi?
Varför vet vi så mycket om Nobelpristagarna i litteratur och så lite om dem i naturvetenskaperna?
För att stilla sin nyfikenhet gav sig Susanne Holmlund in i historien och hittade åtta personligheter, som var och en har lämnat ett viktigt bidrag till den värld vi lever i, för förståelsen av den och för tekniska framsteg som förbättrar våra liv. Här berättar hon om arbetet
med att spåra dessa åtta män och om dem själva och deras forskning.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Fredag 15 januari kl. 9:30-11:00 på Café Piccolo
Susanne Holmlund
Ann Ahlenius, 073-067 88 43
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast torsdag 14 januari

Fredagskaféer
5 februari (fredag)
Lägg ner Västernorrland!
Detta stridsrop kunde vi läsa i ST i höstas. Den som skrivit artikeln var Anders Larsson.
Han menar att Västernorrland inte är och har aldrig varit en region i kulturhistorisk mening.
Ingen människa ser sig som västernorrlänning. Anders kommer att utveckla sina tankar i
detta fredagskafé och också bjuda in till debatt.
Anders Larsson är journalist, doktor i statsvetenskap och företagare. Han har bland annat drivit kommunikationsbyråerna Redaktionsbyrån, Tivoli Reklambyrå och Calaha samt
IT-konferensen Sundsvall 42.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 5 februari kl. 9:30-11:00 på Café Piccolo
Anders Larsson
Leif Bolin, 070-680 52 40
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast torsdag 4 februari

4 mars (fredag)
Min resa i revisionens tjänst
Som i alla branscher sker stora förändringar inom revisionens område. Dagens föreläsare,
Wilhelm Geijer, kom redan som barn i kontakt med revisionsverksamhet.
Han tar oss med på sin resa från Hagaskolan i Sundsvall, via civilekonomexamen i Umeå
till vd-jobbet på PWC, tidigare Öhrlings Revisionsbyrå, med många olika namn under resans gång. Numera ”återvändare” till Sundsvall, bland annat som affärsängel.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 4 mars kl. 9:30-11:00 på Café Piccolo
Wilhelm Geijer
Arne Brorstad, 070-211 37 33
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast torsdag 3 mars

Våra lokaler
Vi disponerar följande lokaler, som alla ligger centralt i Sundsvall,
för våra evenemang undervårsäsongen 2016.
Lokal
Pingstkyrkan - Kyrksalen
Café Piccolo
Kyrkans hus
Kulturmagasinet - Programsalen
SUS kontor
Folkuniversitetet
Filmstaden

Adress
Rådhusgatan 37
Rådhusgatan 37
Floragatan 4
Packhusgatan 4
Thulegatan 24
Rådhusgatan 34
Esplanaden 29

Antal platser
Obegränsat
75
100
72
10-50
10-50
Varierat
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Fredagskaféer
18 mars (fredag)
Beroende och medberoende
Missbruk, beroende och medberoende är fenomen som med all sannolikhet tilltar i vårt
samhälle. Alkohol, droger, både gamla och snabbt ökande antal nya som t.ex. spice, och
beteenden som spel är en del av allas vardag.
• Hur bemöter vi detta?
• Vilken hjälp finns att få?
Sundsvalls behandlingscenter (Sundsvalls kommun) erbjuder sedan 2009 behandling och
rehabilitering för dessa tillstånd. Verksamheten kommer att beskrivas och frågorna diskuteras av Henrik Westberg och Magnus Bohlin.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 18 mars kl. 9:30-11:00 på Café Piccolo
Henrik Westberg och Magnus Bohlin
Lars Brandhammar, 070-524 11 24
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast torsdag 17 mars

1 april (fredag)
Smarta råd om läkemedel för äldre
Cajsa Olson, har mångårig erfarenhet som farmacevt på apotek. Cajsa har deltagit i
projektet ”Koll på läkemedel”, ett samarbete mellan SPF, PRO och Landstinget och hon
berättar om projektet och tar upp frågor som:
• Hur många läkemedel använder äldre?
• Vilka läkemedel bör undvikas av äldre?
• Vad skall man tänka på vid läkemedelsbehandling?
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Fredag 1 april kl 9:30-11:00 på Café Piccolo
Cajsa Olson
Britt-Marie Beijron, 070-661 16 56
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast torsdag 31 mars

Fredagskaféer
29 april (fredag)
Ibland tänker jag på Frida Kahlo
– om konsten att skapa en föreställning.
Hösten 2012 var det premiär på ”Ibland tänker jag på Frida Kahlo” , en teaterföreställning
som handlade om konstnärinnan Frida Kahlo, skriven och regisserad av Helena Svartling.
Fridas historia och liv berättades med hjälp av en enda skådespelerska, som gestaltade
såväl Frida, som personer som fanns i hennes närhet. Föreställningen inrymde projektioner av Fridas konstverk, skapade på nytt av scenografen Ylva Varik, samt färgrik scenografi, musik, sång och koreografi. Föreställningen riktade sig till barn, men visade sig bli
omtyckt även av vuxna.
Helena Svartling berättar om hur idén till pjäsen föddes och hur text och föreställning växte
fram.
Med sig har hon bilder från föreställningen, scenografimodell, samt en hel del litteratur om
Frida Kahlo. Läckra recept från Fridas matlagningskonst utlovas!
Helena Svartling tillhör den fasta skådespelarensemblen på Teater Västernorrland.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 29 april kl 9:30-11:00 på Café Piccolo
Helena Svartling
Britt-Marie Beijron, 070-661 16 56
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast torsdag 28 april

Övriga evenemang
13 maj (fredag) Musikkafé
Musikkafé med Nordiska Kammarorkestern
Vi bjuds in till Tonhallen, som från och med hösten 2015 är Nordiska Kammarorkesterns
hemmascen.
Under denna vecka i maj har orkestern en, vad man kallar, vänkommunvecka för Sundsvalls kommun med bland annat ett projekt med ungdomar från Sundsvall tillsammans
med nyanlända ungdomar.
Samling sker i Tonhallens foajé, där vi bjuds på fika samt får information om orkesterns
verksamhet och de aktuella aktiviteterna under vänkommunveckan.
Kl. 10:00 får vi ta del av en föreställning i stora salen.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 13 maj kl 9:00-11:00 i Tonhallen
Nordiska Kammarorkestern
Bosse Noborn, 070-398 75 00
Ingen avgift
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 12 maj, max 60 platser
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Övriga evenemang
18 februari (torsdag) Föreläsning
Den stora Skogsbranden
– Katastrof men också landskapsförnyelse
Sommaren 2014 utbröt en omfattande skogsbrand i norra Västmanland. Branden kom att
utvecklas till den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950 talet. Skogsbranden kom att omfatta 13,800 hektar skogsmark, ett tjugofemtal byggnader brann ner eller
skadades och en person omkom till följd av branden. Det krävde ca 1,5 månad av hårt
arbete för att släcka branden.
Linn Suslin, projektledare och brandguide vid Svartådalens Natur och Kulturcentrum i
Sala, föreläser om branden och dess händelseförlopp men också om vad som kan förväntas ske i naturen – växt- och djurliv – efter en brand av denna stora omfattning.
Torsdag 18 februari kl 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Linn Suslin
Gunnar Keventer, 070-5512028
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 17 februari

25 februari (torsdag) Föreläsning
Flyktingfrågan – En stor och högaktuell fråga
Dagligen aktualiseras och debatteras i media det som kommit att kallas för flyktingkrisen.
Vad menas med ordet flykting och vilka olika slags flyktingar finns det? Hur arbetar Sverige med de asylsökande som sökt sig till vårt land? Asylfrågor, mottagande av asylsökande med boende och ekonomiska förutsättningar är bara några aktuella frågor i detta
sammanhang.
Rebecca Liljekvist, enhetschef vid asylprövningsenheten på Migrationsverket i Sundsvall, föreläser kring flyktingfrågan. Hon är stats- och beteendevetare med erfarenhet av
arbete med asylsökande och flyktingar på Migrationsverket, kommunal nivå, länsstyrelsen och Svenska Röda Korset.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Torsdag 25 februari kl 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Rebecka Liljekvist
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 24 februari

Fotograf: Tomislav Stjepic

Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Övriga evenemang
29 mars (tisdag) Föreläsning
Sågverksminnen från Alnön
Alnön utanför Sundsvall var under det sena 1800-talet världens sågverkstätaste område.
Alnöns sågverksägare och arbetare bidrog då i hög grad till rikedomarna som gav Sundsvall dess pampiga stenstad.
Men Alnöns sågverkshistoria är okänd för många yngre. Några fabriksrester, herrgårdar
och gamla arbetarbostäder vittnar om en stor epok i öns historia. Det är en spännande
berättelse värd att lyftas fram för dagens Sundsvallsbor och besökare.
Hans Gillgren från Föreningen Sågverksfolket berättar om Alnöns spännande och intressanta sågverkshistoria.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 29 mars kl. 13:00-15:00 på Kulturmagasinet
Hans Gillgren
Ulla Johansson, 070-525 38 08
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag 28 mars

19 april (tisdag) Föreläsning
Kubikenborg och Skönsmon förr och nu
Efter sina yrkesverksamma liv, Ann Fredbäck som lärare och Ewa Eriksson som tjänsteman på Telia, så ägnar dom nu en del av sin fritid åt bygdeforskning. Deras gemensamma
intresse är Kubikenborg, där dom båda vuxit upp och nu är aktiva medlemmar i Kubikenborgs skolas intresseförening.
Med bilder från förr och nu, visar och berättar dom bl.a. om hur bebyggelsen på Skönsmon och Kubikenborg med omnejd uppstod kring två sågverk, hur områdena utvecklades och förändrades från början av 1800-talet och fram till idag. Sågverkspatroner, skolor,
herrgårdar, segelfartyg, ”ryssläger”, kungabesök, kommunikationer, vackra sommarvillor,
industrier och mycket, mycket mer är vad dom berättar om.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 19 april kl 13:00-15:00 på Kulturmagasinet
Eva Eriksson och Ann Fredbäck
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 18 april
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Övriga evenemang
12 maj (torsdag) Föreläsning
Musikaliska rum
Vår föreläsare, Erik Ahnborg, är en musik- och akustik-intresserad arkitekt. Erik är född
1925 i Helsingborg. Som arkitekt har han deltagit med byggnader som Radio- och TVhuset samt Berwaldhallen i Stockholm. Han har också varit arkitekt för konsertscenen
Dalhalla i Rättvik.
Vid bostadsutställningarna H55 och H99 i Helsingborg deltog han med flera byggnader.
En stor del av hans verksamhet som arkitekt har skett utomlands i flera länder i främre
orienten och i Nordafrika.
Föreläsningen - om äldre och nya konserthus, operabyggnader och amfiteatrar – blir en
bildrevy från tidernas begynnelse fram till de senaste byggnaderna och anläggningarna.
Lite extra fokus blir det på Berwaldhallen och Dalhalla.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 12 maj kl 13:00-15:00 på Kulturmagasinet
Erik Ahnborg
Bosse Noborn, 070-398 75 00
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 11 maj

Senioruniversitetet fortsätter sin satsning
med Film på Filmstaden
Efter höstens uppskattade dokumentärer av lokala filmare visar vi under våren två kvalitetsdokumentärer av filmaren Nahid Persson Sarvestani.
Den svensk-iranska filmaren Nahid Persson Sarvestani (född 1960) deltog som ung vänsteraktivist i den iranska revolutionen 1979. Monarkin störtades och Shahen av Iran fick
fly. Revolutionen tog ju dock en riktning så att även Nahid tvingades fly landet.
Trettio år efter revolutionen återvände Nahid till Iran för att hälsa på släkt och vänner.
Framgångarna med hennes prisbelönta film Prostitutionen bakom slöjan (2004) hade
dock väckt ilska hos den iranska regimen. Hon sattes i husarrest och utsattes för hårda
förhör. Hon tvingades också att skriva på ett dokument, där hon lovade att aldrig mer göra
film om sitt hemland.
Väl hemma i Sverige bestämmer sig dock Nahid att istället göra en film om Farah Diba,
Shahen av Irans hustru…
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Övriga evenemang
17 februari (onsdag) Film på Filmstaden
Drottningen och jag
Dokumentär från 2009 (90 min)
Regi: Nahid Persson Sarvestani
I rollerna: Farah Diba, Nahid Persson Sarvestani
Sveriges Television nappade direkt på Nahids förslag att göra en film om den iranske shahens familj. Vid revolutionen 1979 hade familjen tvingats i landsflykt och året därpå avled
Shahen. Men Irans egen Grace Kelly – Farah Diba – med familj levde ju vidare i sin exil.
Nahid började nu idogt att försöka få kontakt med Farah Diba. Under lång tid var det fruktlöst. En dag ringde dock Farah Diba själv upp Nahid. En kejsarinna i telefonen!
Det blir en känslosam film om två iranska kvinnor som varit varandras motståndare, men
som bägge tvingats i landsflykt.
Tid och plats:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 17 februari kl. 14:30 - 16:45 på Filmstaden
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag 16 februari

2 mars (onsdag) Film på Filmstaden
Min stulna revolution
Dokumentär från 2013 (75 min)
Regi: Nahid Persson Sarvestani
Efter revolutionen 1979, tog Ayatollah Khomeini makten och Iran kom att präglas av islamisk fundamentalism. Livet för landets kvinnor blev mycket begränsat.
Med hjälp av fem politiskt aktiva kvinnor, som fängslats och torterats av den islamistiska
regimen strax efter revolutionen, letar Nahid svar på frågor som förföljt henne i över 30 år.
Kvinnorna samlas i Nahids villa utanför Stockholm och denna film görs.
Tid och plats:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 2 mars kl. 14:30 - 16:45 på Filmstaden
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag 1 mars
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Övriga evenemang
9 maj (måndag) Gladjazz med mera
Södra Norrlands Kustband
Södra Norrlands Kustband med Anna Maria Christiansson är ett sjumannaband
som spelar och sjunger gladjazz, visor, schlager mm av ädla årgångar.
Övriga medlemmar i bandet är Lars Elg B-kornett, flygelhorn och piano. Gösta
Rodling trombon och barytonhorn. Kjell Norberg klarinett och altsaxofon. Göran
Rinander gitarr. Jonas Sundquist kontrabas. Roland Bolander trummor.
Om du har kvar sångboken ”Nu ska vi sjunga” så tag med den!
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Måndag 9 maj kl. 13:00 - 15:00 i Kyrkans hus
Södra Norrlands Kustband
Leif Bolin, 070-680 52 40
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast söndag 8 maj

31 maj (tisdag) Dagsutflykt
Dagsresa till Växbo Lin och Växbo Krog
med besök på en Hälsingegård
Årets försommarresa går till det sköna norra Hälsingland.
Vårt första stopp blir Karlsgården, som ligger några kilometer söder om Järvsö.
Byn Bodarvet där Karlsgården ligger har anor sedan 1000-talet. De byggnader
som finns där idag är uppförda från mitten av 1700-talet och fram till sekelskiftet
1800.
En guide tar emot på Karlsgården och berättar mer om gården och dess historia.
Förmiddagskaffe kommer att serveras på Karlsgården.
Resan fortsätter till Växbo Krog, där vi kommer att äta en god lunch. Växbo Krog
är KRAV certifierade vilket bl. a innebär att maten är uppbyggd på ekologisk
grund.
Tid kommer att finnas för en promenad i den vackra Trolldalen, där Sveriges
längsta rullstensås, den 500 km långa s.k. Uppsalaåsen passerar Växbo. I dalgångens botten slingrar sig Växbo ån som under århundraden kunnat ge kraft till
olika vattendrivna verk.
Resan fortsätter sedan till Växbo Lin, som år 1989 startade sin verksamhet på
denna historiska mark. Vi kommer att få veta mycket mer av en guide som visar
oss runt i fabriken. Det finns tid att besöka fabriksbutiken, där de säljer linnevaror
såväl av 1:a som 2:a sorteringen.
Vårt sista stopp blir i Älvstagården i Jättendal, där vi kommer att få en god middag i en annorlunda miljö.
Tid och plats:

Tisdag 31 maj. Avresa från Navet hållplats O kl. 8:00,
och vi är åter på Navet ca kl. 19:00
Ansvarig hos SUS: Kenneth Borensjö, 070-372 30 80
Avgift:
675 kronor. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe,
guidning, lunch och middag
Bokning:
Obligatorisk bokning på Min Sida senast måndag 9 maj
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Kallelse till årsmöte med
Senioruniversitetet Sundsvall
Tisdagen den 9 februari 2016 klockan 13:00 i Pingstkyrkan, Sundsvall
Dagordning, enligt stadgarna
1.

Årsmötet öppnas

2.

Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst

3.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

4.

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret jämte årsredovisning

5.

Revisorernas berättelse för 2015

6.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2015

8.

Val av ordförande för ett år

9.

Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter

10. Val av övriga ledamöter
11. Val av revisorer jämte ersättare
12. Val av valberedning
13. Styrelsens förslag till verksamhet för 2016
14. Fastställande av avgift för 2017
15. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som
medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
16. Årsmötet avslutas

Vårt medlemssystem i korthet
Medlemssystemet består av vårt medlemsregister där du som
medlem själv kan uppdatera dina egna medlemsuppgifter,
samt ett evenemangsregister där du själv bokar in dig på våra
evenemang via Min Sida.
Bli ny medlem
Vill du bli ny medlem i SUS så anmäler du detta själv.
1. Surfa in på vår hemsida www.sus.org.se
2. Tryck på menyvalet BLI MEDLEM.
3. Fyll i efterfrågade personuppgifter, välj betalningssätt
och godkänn din medlemsanmälan.
5. Betala medlemsavgiften antingen med kort eller enligt
faktura som vi skickar till din e-postadress.
Min Sida
För att komma igång måste alla medlemmar som har en
e-postadress hämta ett säkert lösenord genom att följa två
enkla steg.
OBS! Om du delar e-postadress med annan medlem kontakta
i stället medlemsansvarig för att få separata lösenord.
1. Surfa in på vår hemsida www.sus.org.se.
2. Tryck på menyvalet MIN SIDA, tryck därefter på
knappen Inget lösenord?.

3. På nästa sida anger du din e-postadress och trycker på
knappen Skicka Uppgifter. Då får du ett lösenord skickat
till din e-postadress. Detta kan du senare byta ut.
4. Tryck på menyvalet MIN SIDA igen, fyll denna gång i
användarnamn (e-postadress) och ditt nya lösenord, och
tryck på Logga in. Då kommer du till följande flikar:
Uppgifter

Evenemang

Inloggningsuppgifter

Erbjudanden

Ekonomi

5. Uppgifter: Här ser du dina personuppgifter som du själv
kan ändra vid behov
6. Evenemang: Här ser du detaljinformation om aktuella
evenemang som du själv bokar in dig på. Dessa evenemang
presenteras både i Bulletinen och på hemsidan.
7. Inloggningsuppgifter: Här kan du ändra till ett nytt
personligt lösenord.
8. Erbjudanden: Här kan speciella erbjudanden dyka upp.
9. Ekonomi: Här ser du uppgift på dina obetalda samt betalda
fakturor. Du kan enkelt ladda ner kopior av fakturorna genom
att trycka på Hämta PDF.
Om du får problem med vårt system vid inloggning, bokning
eller om du har andra frågor om systemet, kontakta vår medlemsansvarige via mail: info@sus.org.se
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Sverige

Avsändare:
Senioruniversitetet Sundsvall
Thulegatan 24
852 36 Sundsvall

Porto betalt
Port Payé

SUS styrelse
Ordförande
Leif Bolin
070-680 52 40
bolin_leif@hotmail.com

Vice Ordförande
Eric Olofsson
070-524 26 05
eric@famolofsson.st

Sekreterare
Kurt Johansson
070-340 97 00
kurt.h.johansson@tele2.se

Kassör
Arne Brorstad
070-211 37 33
arne.brorstad@live.se

Medlemsansvarig
Bengt Almberg
070-347 77 81
bengt.almberg@gmail.com

Medlemsansvarig
Anders Forsslund
070-602 41 82
anders.forsslund@regio.se

Programansvarig
Britt-Marie Beijron
070-661 16 56
brittmarie.beijron@gmail.com

Programansvarig
Ann Ahlenius
073-067 88 43
ab.ahlenius@gmail.com

Programansvarig
Kenneth Borensjö
070-372 30 80
kenbor@live.se

Programansvarig
Bo Noborn
070-398 75 00
bn.trafik@telia.com

Programansvarig
Ulla Johansson
070-525 38 08
ulla_hakan_johansson@hotmail.com

Programansvarig
Fride Ek
070-331 13 26
fride.ek@comhem.se

Programansvarig
Lars Brandhammar
070-524 11 24
lassebrandhammar@gmail.com

Programansvarig
Gunnar Keventer
070-551 20 28
gunnar_keventer@hotmail.com

