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Bara några ord från er ordförande…
Välkomna till en ny termin med Senioruniversitetet. På de följande sidorna
kan ni läsa om vinterns och vårens program. Jag skulle bli väldigt förvånad
om ni inte kan hitta något som intresserar er. Det är faktiskt över 30 olika
aktiviteter som vi har på agendan under våren. Vi försöker så gott det går
att över tid tillfredsställa alla önskemål. Vi har som målsättning att vara så
breda som möjligt och inte bara titta på sådana programpunkter som kan
locka så många som möjligt. Även ”smalare” ämnen måste få plats. Ni vet det
där med gungor och karuseller. Jag kan konstatera med stor tillfredställelse
att vi under de år jag kan minnas aldrig behövt ställa in någon aktivitet på
grund av för få anmälningar. Desto oftare dock att det blivit fullbokat och vi
tvingats tacka nej till ytterligare anmälningar.
Vi fick ju in en hel del förslag från er efter vår enkät för en tid sedan. De förslag som ännu inte genomförts ligger i vår databank för kommande bearbetning. Icke desto mindre finns det alltid plats för nya förslag.
Det ligger i sakens natur att vi har en relativt stor andel medlemmar som
lämnar föreningen varje år. Trots detta har vi haft en stadig tillväxt under
ganska lång tid nu. Någonstans mellan 2 och 5 % har tillväxten varit och det
betyder att vi dag, när jag skriver detta i mitten av november, är drygt 1160
medlemmar. Medlemstillväxt betyder ju också stadig ekonomi, vilket känns
skönt och tryggt. Vi har i ladorna inför eventuellt sämre tider, men förhoppningen är naturligtvis att de tiderna aldrig kommer.
Eftersom jag lämnar ordförandeposten i SUS vid årsmötet i februari så är detta mitt sista förord till Bulletinen. Jag vill
därför passa på tillfället att tacka alla de styrelseledamöter som jag haft förmånen att arbeta med under mina sex år i styrelsen. Som alla förstår är vårt arbete i styrelsen ett lagarbete byggt på olika kompetenser och nätverk. För att få till stånd
ett varierat och omfattande program krävs därför en relativt stor styrelse eller snarare en stor programgrupp kompletterad
med de traditionella föreningsfunktionerna kassör, sekreterare och vice ordförande samt en medlemsadministratör. Jag
har haft förmånen att ha kompetent folk på alla poster och kan bara önska min efterträdare samma förmån.
Slutligen vill jag så önska er medlemmar en givande studievinter/vår med SUS.
Er Leif Bolin

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. 170 kr per kalenderår.
Alla pensionärer över 55 år är välkomna, liksom 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 17.
Bokningar till våra evenemang gör du själv på Min Sida via
vår hemsida www.sus.org.se. Se även vår systembeskrivning på sidan 17.
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Du kan välja att betala med kort eller faktura/e-postavi,
som skickas till dig via e-post. Fakturan ska betalas inom
10 dagar.
Kontakta respektive evenemangsansvarig om du måste
avboka din anmälan. Avbokar du din anmälan senare än
en vecka före aktuell aktivitet, 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.
Ni som saknar dator och inte har något e-postombud är
välkomna att kontakta respektive evenemangsansvarig för
anmälan som ny medlem samt för bokning och information. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

Kalendarium våren 2017
Här följer en sammanställning över de aktiviteter som planeras under våren 2017. Fullständig
information finns under respektive sidhänvisning och på vår hemsida: www.sus.org.se
JANUARI		

MARS

17 Tisdag
		

Föreläsning
I huvudet på Putin

Sid 4

1 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Hooligan Sparrow

Sid 18

20 Fredag
		

Fredagskafé
Hörsel och livskvalitet

Sid 11

3 Fredag
		

Fredagskafé
E-Hälsa, förr, nu och i framtiden

Sid 12

26 Torsdag
		

Föreläsning
Doping inom idrotten

Sid 4

7 Tisdag
		

Föreläsning
Ernest Thiel - Passion och pengar

27 Fredag
		

Panelsamtal och vernissage
Sara Rara och Berta Hierta

Sid 17

8 Onsdag
		

Litteraturseminarium 2
Virginia Woolf

FEBRUARI
8 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Miraklet i Viskan

Sid 18

10 Fredag
		

Fredagskafé
Det åldrande minnet

Sid 11

14 Tisdag
		

Årsmöte
Kallelse

Sid 10

14 Tisdag
		

Föreläsning
Nobelpriset i litteratur

Sid 5

16 Torsdag
		

Föreläsning
De oneutrala svenskarna

Sid 5

17 Fredag
		

Fredagskafé
Musikkafé

Sid 12

22 Onsdag
		

Litteraturseminarium 1
Astrid Lindgren

Sid 15

Vi disponerar följande lokaler,
som alla ligger centralt i Sundsvall.
Adress
Rådhusgatan 37
Rådhusgatan 37
Floragatan 4
Packhusgatan 4
Thulegatan 24
Esplanaden 29
Esplanaden 29
Esplanaden 14

Sid 15

9 Torsdag Föreläsning
		
Journalistikens kris

Sid 6

14 Tisdag
		

Föreläsning
Hjärta och livskvalitet

Sid 7

21 Tisdag
		

Föreläsning
Folkmord i Rwanda

Sid 7

22 Onsdag
		

Litteraturseminarium 3
Philip Roth

Sid 16

24 Fredag
		

Fredagskafé
Uppkopplade rullstolar

Sid 13

29 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Att angöra en brygga

Sid 19

30 Torsdag
		

Föreläsning
Olle och Gud

Sid 8

APRIL

Våra lokaler
Lokal
Pingstkyrkan
Café Piccolo
Kyrkans Hus
Kulturmagasinet
SUS kontor
Filmstaden
Quality Hotel
Rest. E-Street

Sid 6

Antal platser
obegränsat
75
30-100
72
10-30
varierat
varierat
70-100

5 Onsdag
		

Litteraturseminarium 4
Frans Kafka

Sid 16

21 Fredag
		

Fredagskafé
Fem gubbar på äventyr i världen

Sid 13

25 Tisdag
		

Föreläsning
Den härskande klassen

Sid 8

3 Onsdag
		

Föreläsning
Svartviks historia

Sid 9

5 Fredag
		

Fredagskafé
Digitalisering av saker

11 Torsdag
		

Föreläsning
SD:s röster i senaste valet

15 Måndag
		

Föreläsning
Sid 10
Rasbiologen Herman Lundborgs gåta

19 Fredag
		

Fredagskafé
Bellman som ni aldrig hört det förr

Sid 14

30 Tisdag
		

Försommarresa
Flyg- och tågmuseum

Sid 19

MAJ

Sid 14
Sid 9
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Bokning och betalning
För alla föreläsningar som äger rum i Pingstkyrkan är avgiften 50 kr. Ingen bokning eller betalning i förväg är nödvändig,
men önskvärd för att minimera kontanthanteringen.
För fredagskaféer och alla övriga evenemang gäller obligatorisk bokning och betalning i förväg, via Min Sida, eftersom
lokalerna har begränsat antal platser. För ytterligare information, se vår systembeskrivning på sidan 17 samt medlemsinfo
på sidan 2.
Medlemmar som saknar dator och inte har något e-postombud är välkomna att kontakta respektive evenemangsansvarig
för bokning och information.

Föreläsningar
17 januari (tisdag)
I huvudet på Putin
Vladimir Putin är formad under Sovjetunionen och fast besluten att återupprätta Ryssland
som stormakt.
Om detta och mycket mera om Vladimir Putin kommer den välinitierade Vera Efron att
belysa i sitt föredrag ”I huvudet på Putin”.
"Förändringen av Ryssland kommer att ta tid och måste komma inifrån. Men omvärlden
måste förstå att Vladimir Putin är beredd att driva sin vilja igenom med våld om så krävs".
Det är därför hög tid att sluta spekulera och inse faktum: Vladimir Putin är en maktmänniska, fostrad under kalla kriget och har idag personlig kontroll över statsförvaltningen,
militärapparaten, utrikeshandeln, det inhemska näringslivet samt all massmedia – både
det tryckta och den elektroniska – i Ryssland. För svensk säkerhets- och utrikespolitik är
det livsviktigt att veta vilka kort Vladimir Putin spelar ut. Och att han som förste statschef
efter andra världskriget och kalla kriget inte heller dragit sig för att med militära maktmedel
ändra Europas tidigare fastlagda gränser.
Vera Efron föddes i den sibiriska staden Novokuznetsk i Uralbergen 1959. Utbildad vid
universitetet i Leningrad. Kom till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd 1989. Gett
ut ett flertal böcker i Sverige, bland annat 5 böcker genom Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Många med ett mycket tydligt budskap om situationen i Ryssland.
Denna föreläsning är öppen även för icke medlemmar!
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 17 januari kl 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Vera Efron
Lars Brandhammar, 070-524 11 24
50 kronor för medlemmar, 100 kronor för icke medlemmar
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 16 januari

26 januari (torsdag)
Doping inom idrotten
Det har alltid, och kommer alltid att finnas, idrottare som tar till otillåtna medel för att få stå
i rampljuset en stund eller för att tjäna stora pengar. Hur agerar man inom idrottsrörelsen
för att motverka detta problem?
Ulf Näslund är ordförande i Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Västernorrland och är sedan 20 år antidopingansvarig i Svenska Cykelförbundet.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Torsdag 26 januari kl. 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Ulf Näslund
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 25 januari

Föreläsningar
14 februari (tisdag)
Nobelpriset i litteratur
Alfred Nobel testamenterade stora delar av sin enorma förmögenhet till en fond vars avkastning blev de s.k. Nobelprisen. Dessa skulle ges till ”dem som under det förlupna året
hafva gjort menskligheten den största nyttan”.
Ett av de fem prisen gällde litteraturen och han angav ”Akademien i Stockholm” som den
instans som skulle utse pristagaren. Man tolkade det som att han menade Svenska Akademien. Priset skulle ges åt ”den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i
idealisk riktning”. Hur tolkas detta idag och hur går urvalet till? Om detta och mycket mer
kommer föreläsningen att handla.
Per Wästberg är välkänd författare, kulturskribent och litteraturkritiker. Sedan 1997 ledamot i Svenska Akademien på stol 12. Tidigare chefredaktör och kulturredaktör på Dagens
Nyheter. Han har givit ut ett 80-tal böcker.
Denna föreläsning är öppen även för icke medlemmar!
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 14 februari kl 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Per Wästberg
Leif Bolin, 070-680 52 40
50 kronor för medlemmar, 100 kronor för icke medlemmar
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 13 februari

16 februari (torsdag)
De oneutrala svenskarna
Lennart Westberg är militärhistorisk skribent och kriminalinspektör från Sundsvall. Han är
tillsammans med Lars Gyllenhaal författare till böckerna "Svenskar i krig 1914-1945" och
"Svenskar i krig 1945-2015". Han har gjort researchen till några av Hans Villius och Olle
Hägers TV-program och författat ett större antal artiklar om andra världskriget, svensk
underrättelsetjänst och om Förintelsen.
Lennart Westbergs föredrag "De oneutrala svenskarna" behandlar de 25 000 svenska
frivilliga (utanför FN) i utländska väpnade konflikter under 100 år 1914-2015 och deras
motiv.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 16 februari kl 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Lennart Westberg
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 15 februari
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Föreläsningar
7 mars (tisdag)
Ernest Thiel - Passion och pengar
Författaren Lars Ragnar Forssberg berättar om Ernest Thiel – en man som älskade
konst mer än pengar. En fascinerande historia om uppgång och fall, om svek och bedrägeri och brusten kärlek.
Vid förra sekelskiftet var Ernest Thiel Sveriges rikaste man och en centralgestalt när det
gällde industrialiseringen och moderniseringen av Sverige. 1897 lämnar han sin familj för
sitt livs passion och byter också umgänge. Han träffar och blir vän med tidens stora författare och målare: Bruno Liljefors, Carl Larsson, Eugène Jansson, Verner von Heidenstam,
Hjalmar Söderberg m.fl.
Ernest Thiel bygger sitt ståtliga galleri på Blockhusudden på Djurgården, som invigs storslaget i mars 1907. Det första världskriget och den efterföljande deflationen fick hans förmögenhet att smälta ihop. När han dog 1947 uppgick hans tillgångar till 3.420 kronor.
Observera tid och plats!
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 7 mars kl 14:00 - 15:30 på Kulturmagasinet
Författaren Lars Ragnar Forssberg
Lars Brandhammar, 070-524 11 24
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 6 mars

9 mars (torsdag)
Journalistiken är död! - Länge leve journalistiken!
En fri och obunden journalistik anses vara en hörnsten i demokratin. Men hela mediebranschen står inför stora utmaningar. Redaktioner läggs ned och medieskuggan breder
ut sig. Antalet journalister minskar, samtidigt som olika särintressen knyter till sig allt fler
kommunikatörer och PR-konsulter. Det finns dock större möjligheter än någonsin tidigare
att söka kunskap och dialog i det digitala medielandskapet. Finns det skäl att vara optimist
eller pessimist inför framtiden? Eller kanske både och?
Lars Nord är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet,
MIUN. Forskar om hur den politiska kommunikationen mellan makthavare, medier och
medborgare fungerar i den moderna demokratin och hur samhälls- och medieutveckling
påverkar villkoren för fri opinionsbildning, informationsförmedling, granskning och debatt.
Har skrivit flera böcker och ett stort antal artiklar.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Torsdag 9 mars kl 13:00 - 15:00 på Kulturmagasinet
Lars Nord
Katrin Pähn, 070-673 78 79
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 8 mars

Föreläsningar
14 mars (tisdag)
Hjärta och livskvalitet
Av alla organ i kroppen är kanske hjärtat det som är mest förknippat med liv eller död.
När hjärtat inte fungerar som det ska får det ofta dramatiska konsekvenser. Att drabbas av
t.ex. en hjärtinfarkt eller en farlig typ av hjärtrytmrubbning är något man ofta omedelbart
märker av och hjälp kan behövas akut. Den akuta hjälpen är ofta nödvändig för att reda
upp den akuta situationen men även för att ge bättre förutsättningar framgent.
Vid akuta hjärthändelser börjar ofta den avancerade sjukvården redan i ambulansen och
följer sedan en utarbetad vårdkedja. Numera finns många välutvecklade tekniker för diagnostik och behandling och många liv kan räddas.
Även i icke akut hjärtsjukvård har utvecklingen gått framåt. Nya hjärtsviktsläkemedel och
nya tekniker för hjärtklaffsoperationer är några exempel. Inom sjukvården strävar man
hela tiden efter att ge så säker hjärtsjukvård som möjligt och med förhoppning att lyfta den
enskilda personens livskvalitet.
Anna Millbourn berättar om hur hjärtat fungerar och de sjukdomar som är relaterade till
hjärta och blodomlopp men framför allt om deras behandling.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 14 mars kl. 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Anna Millbourn, överläkare vid hjärtkliniken, Sundsvalls sjukhus
Anders Forsslund, 070-602 41 82
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 13 mars

21 mars (tisdag)
Folkmord i Rwanda
Ungefär samtidigt som många av oss följde svenska landslaget i fotbolls-VM och en bronsmedalj, sommaren 1994, pågick ett blodigt stamkrig i det lilla afrikanska landet Rwanda.
Ett stamkrig som berörde hutu- och tutsifolken. Detta stamkrig kom att utvecklas till ett
fruktansvärt folkmord med nära 1 miljon döda på 100 dagar.
Eftersom också en svensk medborgare blev misstänkt för delaktighet i detta folkmord kom
även svensk polis att delta i brottsutredningen av denna mycket otäcka massaker.
Den numera pensionerade kriminalkommissarien Kent Viding, som arbetade vid Rikskriminalens krigsbrottskommission, föreläser om arbetet i denna, ur svensk synvinkel,
mycket speciella och unika brottsutredning.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 21 mars kl 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Kent Viding
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 20 mars

7

Föreläsningar
30 mars (torsdag)
Olle och Gud
Olle Carlsson har varit präst i nära 30 år. Han har tidigare arbetat i Kista och Vantörs församlingar och var Fryshusets första präst. 1997 tog han initiativet till Allhelgonamässan
i Katarina församling som kom att bli Sveriges mest välbesökta gudstjänst. Våren 2009
utnämndes han till kyrkoherde i Katarina församling. Han tog initiativ till nya Katarinamässan som nu är Svenska kyrkans mest välbesökta huvudgudstjänst.
Olle Carlsson har setts i TV och hörts i radio som sommarpratare och i programmet Olle
och gud. Han har skrivit om sina erfarenheter från Allhelgonamässan i boken Kristendom
för ateister (Viva, 2007), om sitt alkoholmissbruk i självbiografin Mitt himla liv (Bonnier,
2009) samt gudstjänsthandboken Hej och välkommen till Allhelgonamässan (Verbum,
2009). Nyligen kom han ut med boken 12 steg för hopplösa - livsförändring på djupet
som är en nytolkning av AA:s tolv steg men för alla "normalstörda" människor oavsett
livsproblematik.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 30 mars kl 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Olle Carlsson
Lars Brandhammar, 070-524 11 24
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 29 mars

25 april (tisdag)
Den härskande klassen
Något har gått snett med vår svenska demokrati. Genom ett offentligt mångmiljardstöd
- som de själva beslutar om - har partierna gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar. Det har skapat en samförståndskultur, där de olika lägren nu har mer gemensamt
med varandra än med de väljargrupper som de säger sig företräda.
Iakttagelsen görs i boken ”Den härskande klassen”, skriven av journalisten och författaren
Bengt Ericson.
Särskild uppmärksamhet ägnas den ”sidbytar”-trend som under senare år har etablerats
inom politiken. Det har lett till rena svängdörren mellan partierna och pr-branschen.
Som författaren frågar sig: Går det verkligen att lita på sådana makthavare?
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Tisdag 25 april kl 14:00 - 15:30 i Pingstkyrkan
Bengt Ericson
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
50 kronor
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 24 april

Föreläsningar
3 maj (onsdag)
När röken bolmade över Svartviksbukten
– om massafabrikerna i Njurunda.
Senioruniversitetet har tidigare gjort en historisk resa, genom föreläsningar, om Selånger, Sundsvall, Skön, Alnö, Kubikenborg och Skönsmon. Nu har vi kommit fram till Svartviksbukten och den verksamhet som bedrivits där från 1850-talet och fram till mitten av
1970-talet.
Varför hamnade bl.a. massafabrikerna och annan skogsbaserad industri just där kan man
fundera på. Detta och mycket mer om när röken bolmade över Svartviksbukten kommer
vi att få veta under denna intressanta föreläsning.
Ulrika Hådén har under åren skaffat sig mycket kunskap om detta bl.a. genom sitt arbete
på Föreningsarkivet, Västernorrland, som ordförande i Föreningen Svartviksdagarna och
inte minst genom forskning om Svartvik och verksamheten där.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 3 maj kl. 13:00 - 15:00 på Kulturmagasinet
Ulrika Hådén
Kenneth Borensjö, 070-372 30 80
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 2 maj

11 maj (torsdag)
Hur kunde Sverigedemokraterna
bli Sveriges tredje största parti?
Trots framväxten av populistiska högerradikala partier på många håll runt om i Europa var
Sverige länge ett land som tycktes vara immunt mot partier med invandringsmotstånd och
antietablissemangskritik högst på agendan. Med Sverigedemokraternas riksdagsinträde
2010 och än mer det mycket framgångsrika valet 2014 är Sverige inte längre ett undantag.
Med närmare 13 procent av rösterna är partiet numera landets tredje största. Att döma av
opinionsmätningarna har partiet fortsatt växa sedan det senaste valet.
I denna föreläsning diskuteras Sverigedemokraternas framväxt med fokus riktat mot två
frågor. För det första besvaras frågan om vilken typ av parti som Sverigedemokraterna är.
Vilken är den mest rimliga beteckningen och vad är kärnan i partiets politik? För det andra
ges en förklaring till varför ett parti sprunget ur högerextremism numera aspirerar på att
bli landets största.
Niklas Bolin är universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Hans huvudsakliga forskningsområde rör politiska partier, bland annat med fokus på populistiska högerradikala partier.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 11 maj kl 13:00 - 15:00 på Kulturmagasinet
Niklas Bolin
Leif Bolin, 070-680 52 40
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 10 maj
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Föreläsningar
15 maj (måndag)
Rasbiologen Herman Lundborgs gåta
Hur rädda det svenska folket från degeneration genom rasblandning?
För mindre än 100 år sedan blev läkaren och professorn Herman Lundborg 1922 chef för
Statens rasbiologiska institut i Uppsala. Forskarvännerna i Tyskland, som senare skulle bli
inflytelserika rasexperter och dela ut dödsdomar i Tredje riket, blickade avundsjukt norrut
över Östersjön.
Herman Lundborg gör många resor till Lappmarken där han mäter, fotograferar, samlar
och jämför utseenden. Han klassificerar alla han möter i högre och lägre raser. Han talar
hotfullt om rasblandningens degenererande effekter - och får i hemlighet barn med en
kvinna av "fel" typ. I familjegraven i Uppsala ligger de sida vid sida, hustrun och sönerna
i Uppsala, kvinnan han träffade i Lappmarkerna samt deras son.
Maja Hagerman - författare, vetenskapsjournalist och folkbildare - kommer, utifrån sin
bok Käraste Herman, att berätta om gåtan Herman Lundborg, rasbiologen som skaffar
barn och senare gifter sig med kvinnan av "fel" typ, och om den svenska rasforskningens
historia. Hon är hedersdoktor vid Uppsala universitet och detta är hennes sjätte bok om
svensk historia.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Måndag 15 maj kl 13:00 - 15:00 på Kulturmagasinet
Maja Hagerman
Katrin Pähn, 070-673 78 79
100 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 14 maj

Kallelse till årsmöte med
Senioruniversitetet Sundsvall

Organisationsnummer 889 203 - 0365
Tisdagen den 14 februari 2017 klockan 13:00 i Pingstkyrkan, Sundsvall
1. Dagordning, enligt stadgarna
2. Årsmötet öppnas
3. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av två justerare, som jämte ordföranden justerar protokollet
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret jämte årsredovisning
8. Revisorernas berättelse för 2016
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet för 2016
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016
11. Val av ordförande för ett år
12. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
13. Val av övriga ledamöter
14. Val av revisorer jämte ersättare
15. Val av valberedning
16. Styrelsens förslag till verksamhet för 2017
17. Fastställande av årsavgift för 2018
18. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlemmarna
skriftligen väckt senast två veckor före mötet
19. Årsmötet avslutas
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Fredagskaféer
20 januari (fredag)
Hörsel och livskvalitet
Drygt 1,4 miljoner svenskar har nedsatt hörsel, enligt Hörselskadades Riksförbund. Ett
problem som många lider av, och ofta i tysthet. Men en hörselskada behöver inte inverka
negativt på livskvaliteten.
- "Om jag hade vetat att jag skulle höra så här bra hade jag skaffat hörapparater för flera
år sedan", är något jag ofta får höra efter att kunden har provat hörapparater, säger Eric
Ankarberg, leg. audionom på Din Hörsel i Hudiksvall och Sundsvall.
Sociala tillställningar med mycket sorl är situationer som personer med hörselnedsättning
helst undviker, eftersom det i sådana miljöer är särskilt svårt att urskilja vad andra säger.
Att behöva fråga samma fråga flera gånger eller gissa sig till vad folk säger för att du inte
hör är obekvämt och på sikt innebär det tyvärr att många drar sig undan från sitt sociala liv.
Men idag är tekniken så pass utvecklad att miljöer likt dessa inte längre behöver vara ett
problem. Genom ny, förbättrad teknik är det möjligt att höra tydligt i alla väder, ha ett välfungerande vardagsliv och umgås med vännerna i sorliga miljöer utan att behöva fråga
samma fråga flera gånger.
Eric Ankarberg berättar om örats anatomi och funktion, ny hörapparatteknik och effektiva
hörselhjälpmedel till arbete och fritid.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 20 januari kl 10:00 - 11:30 på Café Piccolo
Eric Ankarberg, leg. audionom
Anders Forsslund, 070-602 41 82
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 19 januari

10 februari (fredag)
Hur bevarar vi minnet på ålderns höst
Det som ofta sviker oss först på ålderns höst är minnet. Men alla verkar inte bli glömska.
Varför då? Vad skiljer de 75-åringar som har ett gott minne från de vars minne långsamt
börjar suddas ut i kanterna?
Under nästan trettio år har forskare följt omkring femtusen personer i Sverige för att besvara dessa frågor. Boken, Det åldrande minnet, är en unik sammanställning av de upptäckter man har gjort. Lars Nyberg, en av tre författare till boken benar ut vilka faktorer
som är mer avgörande än andra för minnets utveckling över livsspannet. Han förklarar
neurovetenskapen bakom ett gott minne, vilka specifika livsstilsfaktorer som spelar mer
roll än andra och avslöjar varför genetik inte är allt.
Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet, har tillsammans med LarsGöran Nilsson, professor emeritus vid Stockholms universitet, och journalisten Peter Letmark skrivit boken ”Det åldrande minnet”.
Observera tiden!
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS
Avgift:
Bokning:

Fredag 10 februari kl. 14:00 – 15:30 på Café Piccolo
Lars Nyberg Umeå Universitet
Ann Ahlenius, 073-067 88 43
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 9 februari
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Fredagskaféer
17 februari (fredag)
Musikkafé med Maria Garlöv Thorsell

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

Fredag 17 februari kl. 10:00 – 11:30 på Café Piccolo
Maria Garlöv Thorsell
Bosse Noborn, 070-398 75 00
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 16 februari

3 mars (fredag)
E-hälsa, förr, nu och i framtiden
Aldrig har världen varit mer uppkopplad än nu. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har lett till nya tjänster, produkter och samarbeten som tidigare inte varit möjliga.
Även hälso- och sjukvården påverkas av denna utveckling. E-hälsa som begrepp försöker
beskriva digitaliseringens möjligheter i hälso- och sjukvården. Det handlar inte bara om
tekniska tillämpningar, det handlar också om förändrade förväntningar, beteenden och
värderingar.
Föreläsningen gräver djupare i vad e-hälsa egentligen är, hur utvecklingen har sett ut och
vad vi kan förvänta oss i framtiden.
Om detta föreläser Staffan Gullsby. Han är röntgenläkare, civilekonom, logistikingenjör
och författare och har arbetat med digitaliseringsfrågor inom sjukvården sedan nittiotalet.
Staffan Gullsby har lång erfarenhet från sjukvårdens verkstadsgolv såväl som från dess
ledande funktioner och är otåligt nyfiken på allt som kan göras enklare och bättre.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Fredag 3 mars kl. 10:00 - 11:30 på Café Piccolo
Staffan Gullsby
Lars Brandhammar, 070-524 11 24
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 2 mars

Foto: Lia Jacobi

Maria Garlöv Thorsell har studerat flöjt vid Malmö musikhögskola samt vid Berliozkonservatoriet i Paris. Sedan 1991 är hon anställd som flöjtist i Nordiska Kammarorkestern.
Dessförinnan har hon bland annat arbetat med Ensemble Internationale de Paris och
Kammarensemble Cologne, Köln.

Fredagskaféer
24 mars (fredag)
Uppkopplade rullstolar och smarta appar
Digitaliseringen revolutionerar en mängd branscher – inte minst den medicintekniska.
Smarta, digitala produkter behövs för att möta behoven hos de som trots sjukdom och
funktionsnedsättning vill leva aktiva liv. Men hur ser framtidens digitala verktyg för funktionsnedsatta ut?
Tomas Stenlund jobbar med utvecklingen av nya produkter inom mjukvara och elektronik
på Permobil i Timrå. Den 23 mars gästar han Senioruniversitetet och berättar mer om digital innovation, smarta appar och rullstolar uppkopplade mot internet.
I Sverige är Permobil synonymt med elrullstol, men i våras lanserades företagets första digitala tjänst. En expansion har också gjorts till manuella rullstolar och sitslösningar genom
förvärvet av två amerikanska företag – Tilite och Roho. Permobil grundades 1967 i Timrå
och har idag fler än 1 400 anställda. Företagets produkter säljs i cirka 70 länder.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 24 mars kl. 10:00 – 11:30 på Café Piccolo
Tomas Stenlund, Permobil
Bosse Noborn, 070-398 75 00
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 23 mars

21 april (fredag)
Fem gubbar på äventyr i världen
Frilansjournalisten och f.d. medarbetaren på Sveriges Radio i Sundsvall, Pär Nord, berättar om hur han tillsammans med fyra andra män i mogen ålder reser runt i världen på ett
annorlunda sätt under mottot Löses På Plats.
De tar första bästa buss eller tåg och får se var de hamnar.
Följ med till bl.a. Peru, Kirgizistan, Rumänien, Indien, Tadzjikistan och Albanien. Självklart
också till deras skolhem och hälsoklinik i nordvästra Nepal.
Pärs bok ”Löses På Plats - män reser tillsammans” finns att köpa. Alla pengar går till gubbarnas verksamhet i Nepal.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 21 april kl 10:00 - 11:30 på Café Piccolo
Pär Nord
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 20 april
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Fredagskaféer
5 maj (fredag)
Digitalisering av saker (IoT) – nyckeln till hållbarhet?
Inom forskningen har Internet of Things (IoT) länge varit en vision, men på sista tiden har
detta begrepp nått ut till vanligt folk genom ett brett medialt intresse. Orsakerna till det stora
intresset är många, allt från att tekniken börjar bli mogen och att det finns en marknadsvilja
att koppla upp fler saker och människor.
Föreläsningen visar vad Internet of Things faktiskt är, vad som gör det möjligt och vilka
utmaningar som fortfarande finns, innan vi kan se detta överallt. Visioner inom Smarta
Städer, digitaliseringsagendor och Industri 4.0 visar att IoT faktiskt kan vara en av lösningarna till att både industri och samhället i framtiden blir mycket mer hållbara. Marknadspotentialen inom IoT är enorm och någonstans finns idéerna som kan ligga till grund för ett
nytt Google eller Facebook.
Mattias O’Nils är sedan 2006 professor i inbyggda datorsystem vid Mittuniversitetet. Han
leder forskningscentret Sensible Things that Communicate med 80 forskare, som har ett
fokus inom teknik som möjliggör Internet of Things.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 5 maj kl. 10:00 - 11:30 på Café Piccolo
Professor Mattias O’Nils vid Mittuniversitetet
Lars Brandhammar, 070-524 11 24
50 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 4 maj

19 maj (fredag)
Bellman som ni aldrig hört det förr!
Lena Lövdahl blandar den gustavianska tidens upplysning, förfining och koketteri med
frustande livsglädje, hejdlös galghumor och dödens obeveklighet. Allt till ackompanjemang av en klangfull, dubbelsträngad mandola, ett instrument som är ganska likt det
Bellman själv spelade på.
Föreställningen rör sig med tvära kast mellan det vackra och det burleska, mellan glädje
och sorg. Låt er betagas av 1700-talets Stockholm med dofter, smaker, förälskelser och
slagsmål!
Det är Bellman som ni aldrig hört det förr!
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Fredag 19 maj kl 10:00 - 11:30 på Café Piccolo
Lena Lövdahl
Bosse Noborn, 070-398 75 00
50 kr
Obligatorisk bokning på Min Sida senast den 18 maj

Övriga evenemang
Litteraturseminarier våren 2017
Vårens seminarier i litteratur ansluter till Per Wästbergs föreläsning den 14 februari om Nobelpriset i litteratur.
Kopplingen kan låta förbryllande eftersom de författare som tas upp är sådana som ej fått Nobelpriset, men det är just det
som är det spännande. Tre av de fyra författare som behandlas lever ju heller inte, så där har vi ju facit när det gäller priset.
Den fjärde författaren, Philip Roth, är en som ständigt förekommer i nobelsammanhang, men som sannolikt aldrig kommer
att få priset. Vi har valt två kvinnliga och två manliga författare.
Deltagarna i seminarierna förväntas ha läst de presenterade böckerna vid respektive seminarium.

22 februari (onsdag) Litteraturseminarium 1
Litteratur 1, Astrid Lindgren
Varför fick aldrig Astrid Lindgren Nobelpriset? Under många år höjdes röster för att hon,
en av världens mest inflytelserika och populära författare, borde fått det. Men hur stora
var egentligen hennes chanser att få Nobelpriset? Vi funderar över dessa frågor men
även över Astrids berättarstil och andra kvaliteter. Läs gärna Bröderna Lejonhjärta inför
seminariet.
Eva Nordlinder är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet, med barnoch ungdomslitteratur som specialitet. Har bl.a. forskat om sagor och flickböcker, men
även om barns läsning och litteratursmak.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 22 februari kl 9:30 - 12:00 i Kyrkans Hus
Eva Nordlinder
Leif Bolin, 070-680 52 40
100 kronor, inkl. kaffe med bröd
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 21 februari

8 mars (onsdag) Litteraturseminarium 2
Litteratur 2, Virginia Woolf
Den 8 mars är den internationella kvinnodagen. Vad passar bättre än att ägna sig åt Virginia Woolfs Ett eget rum. I denna bok möts Woolfs estetiska, experimentella skrivande, väl
värt ett nobelpris, och hennes analys av ett särskilt socialt förhållande, det gällande kvinnor och fiktion. Det rör sig om en samtidigt teoretisk, empirisk och poetisk under-sökning,
en genreblandning som ramas in av övertygelsen att dess skönlitterära aspekter ändå gör
att den innehåller ”more truth than fact”.
Anders Johansson är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet och har
forskat om bland annat Karl Vennberg, Ludvig Nordström, genus och normalitet.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 8 mars kl 9:30 - 12:00 i Kyrkans Hus
Anders Johansson
Leif Bolin, 070-680 52 40
100 kronor, inkl. kaffe med bröd
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 7 mars

15

Övriga evenemang
22 mars (onsdag) Litteraturseminarium 3
Litteratur 3, Philip Roth
Seminariet ska kretsa kring Philip Roths roman Konspirationen mot Amerika som skildrar
ett Amerika där antisemiten Charles Lindberg blir president under andra världskriget. Boken känns högaktuell med tanke på det senaste amerikanska presidentvalet.
Roger Edholm är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet. Hans forskning behandlar bl a samtida amerikansk skönlitteratur.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 22 mars kl 9:30 - 12:00 i Kyrkans Hus
Roger Edholm
Leif Bolin, 070-680 52 40
100 kronor, inkl. kaffe med bröd
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 21 mars

5 april (onsdag) Litteraturseminarium 4
Litteratur 4, Frans Kafka
Romanen Processen räknas som ett av 1900-talets viktigaste litterära verk. Historien om
Josef K, banktjänstemannen som en dag häktas utan att han får veta anledningen, och
som därefter förs genom ett anonymt och absurt rättssystem, har sedan dess blivit en av
vår tids emblematiska myter, och används ofta för att beskriva upplevelsen av en brutal,
absurd och ansiktslös byråkrati.
Peter Degerman är universitetslektor i litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Mittuniversitetet. Forskar inom nordisk litteratur, litteraturdidaktik och kreativt skrivande.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Onsdag 5 april kl 9:30 - 12:00 i Kyrkans Hus
Peter Degerman
Leif Bolin, 070-680 52 40
100 kronor, inkl. kaffe med bröd
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 4 april

Övriga evenemang
27 januari (fredag) Panelsamtal och vernissage
Sara rara och Berta Hierta
– ett panelsamtal om Sara Lidman och Berta Hansson
Under trettio år hade författarinnan Sara Lidman och konstnärinnan Berta Hansson en tät
vänskap.
Om dessa kulturpersonligheter och deras vänskap samtalar författarinnan Gunilla Carstedt och Birgitta Larsson, systerdotter till Berta Hansson.
Gunilla Carstedt gav år 2010, tillsammans med Christian Åkerlund, ut en bok om Berta
Hansson.
Klockan 15:00, direkt efter panelsamtalet, har Sundsvalls Konstförening vernissage på en
utställning med Berta Hanssons konst på Galleri Sjögatan Sju.
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 27 januari kl 13:30 - 14:30 på Kulturmagasinet
Gunilla Carstedt och Birgitta Larsson
Leif Bolin, 070-680 52 40
50 kronor, gäller även medlemmar i Sundsvalls Konstförening.
Obligatorisk bokning för medlemmar i SUS
på Min Sida senast 26 januari

Vårt medlemssystem i korthet
Medlemssystemet består av vårt medlemsregister där du som
medlem själv kan uppdatera dina personuppgifter, samt ett
evenemangsregister där du bokar in dig på våra evenemang
via Min Sida.
Bli ny medlem
Vill du bli ny medlem i SUS så anmäler du detta själv
på följande sätt:
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.
4. 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 alla aktuella
evenemang. Du bokar själv in dig på önskat evenemang
och väljer betalningsmetod.
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 betalda samt obetalda
fakturor. Du kan enkelt ladda ner kopior av fakturorna genom att trycka på Hämta PDF. Här kan du också betala fakturor med kort.
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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Övriga evenemang
Senioruniversitetet forstsätter den
uppskattade satsningen med Film på Filmstaden.
Under våren visar vi:
Miraklet i Viskan med bl.a. Rolf Lassgård och Ingvar Hirdwall i rollerna.
Hooligan Sparrow, en ny högintressant dokumentärfilm inifrån ett okänt Kina.
Att angöra en brygga, en svensk 60-talsklassiker i regi av Tage Danielsson.

8 februari (onsdag) Film på Filmstaden
Miraklet i Viskan
Spelfilm från 2015 (104 min)
Regi: John O Olsson
Skådespelare: Rolf Lassgård, Lia Boysen, Ingvar Hirdwall m. fl.
Medverkande vid filmvisningen: regissören John O Olsson och samproducenten Ingrid Bergman.
De berättar om hur det är att göra långfilm i Västernorrland och hur hela bygden
runt Viskan ställde upp vid inspelningen.
John O Olsson har en lång karriär bakom sig som filmfotograf/manusförfattare/
regissör. Bl a gjorde han TV-serien ”Möbelhandlarens dotter” (2006).
Aftonbladet : ++++ till ”Miraklet i Viskan”:
”En mustig skröna i absolut toppklass - Rolf Lassgård har sällan varit mer storslaget magnifik - Lia Boysens kvinnoporträtt berör på djupet - biroller, foto, miljöerna, musiken, allt håller toppklass".
Tid och Plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 8 februari kl 14:30 - 17:15 på Filmstaden
John O Olsson och Ingrid Bergman
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 7 februari

1 mars (onsdag) Film på Filmstaden
Hooligan Sparrow
Dokumentär från 2016 (83 min)
Regi: Nanfu Wang
Obs! undertexterna är på engelska
”Hooligan Sparrow” är en ny, högintressant dokumentärfilm inifrån ett okänt Kina.
Några dissidenter protesterar mot korruption och övergrepp – bl a genom att göra
den här filmen. Delar av filmen spelades in med mikro-kamera i ett par glasögon.
Det blir dramatiskt när civilpolis börjar förfölja och trakassera dem.
Den kvinnliga regissören Nanfu Wang bor numera i New York. Flera av hennes
medarbetare i filmen har blivit fängslade.
Tid och Plats:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Onsdag 1 mars kl 14:30 - 16:45 på Filmstaden
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 28 februari

Övriga evenemang
29 mars (onsdag) Film på Filmstaden
Att angöra en brygga
Spelfilm från 1965 (97 min)
Regi: Tage Danielsson
Skådespelare: Monica Zetterlund, Hans Alfredson, Lars Ekborg, Gösta Ekman
m fl.
En svensk klassiker! Hasse-o-Tage. Svenska Ord. 60-tal. Svensk skärgårdssommar. En hel generation lärde sig (felaktigt) ”att angöra en brygga”…
Ja, tänk att det alltså är 50 år sedan man såg filmen på bio första gången. Nu är
det biodags igen. Välkomna!
Tid och Plats:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 29 mars kl 14:30 - 16:45 på Filmstaden
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 28 mars

30 maj (tisdag) Försommarresa
Flygmuseet i Söderhamn och Järnvägsmuseet i Gävle
Denna försommarresa går först till Flygmuseet i Söderhamn. Förutom en guidad tur i museet i mindre grupper får vi kaffe med smörgås.
Resan fortsätter till Forsbacka Värdshus, där vi, förutom en god lunch, får veta
en del om Forsbacka förr och nu.
Mätta och belåtna fortsätter vi till Järnvägsmuseet i Gävle. Den guidade turen
där genomförs i form av en unik dramatiserad enmansföreställning där vi får
möta rallaren, lokföraren, sovvagnsresenären med flera underhållande karaktärer.
På hemvägen stannar vi i Jättendal för middag på den välkända Älvstagården.
Tid och plats:
Hemkomst:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 30 maj, avresa från Navet kl. 8:00
Till Navet ca: kl. 20:00
Kenneth Borensjö, 070-372 30 80
675 kronor
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 9 maj

Flygmuseet, Forsbacka Wärdshus och Järnvägsmuseet har beviljat att bilderna får publiceras.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programansvarig
Katrin Pähn
070-673 78 79
katrin@pahn.se

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

