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Program hösten 2021 
 

Nu går vi vidare!
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Innehållsförteckning

Vågar vi tro på hösten 2021?
Det har nu gått mer än ett år sedan vi tvingades stänga ner verksamheten våren 2020.  
Få av oss trodde väl då att vår verksamhet skulle påverkas under så lång tid.  
Inför hösten 2021 ser läget mer positivt ut tack vare det snabba utvecklandet av  
vaccinerna, men ett orosmoment är fortfarande risken för nya mutationer och vad de kan 
betyda för smittläget. Vi har därför bestämt oss för att ha en plan B om vi måste begränsa 
deltagarantalet på våra aktiviteter. 

Vi kommer att erbjuda föreläsningar i Pingstkyrkan men vi kommer samtidigt att spela in 
dem och sända dem digitalt via hemsidan. Vi har även köpt in ett antal digitala  
föreläsningar från vår samarbetspartner Uppsala Senioruniversitet vilket ger oss tillgång till 
några mycket framstående forskare från Uppsala-/Stockholmsregionen. Vi fortsätter satsa 
på ett stort antal vandringar och vi kommer att ha två studiebesök utomhus.  
Våra kurser har lågt antal deltagare och våra lokaler är anpassade för gruppstorleken. 

Vi har klarat pandemiåret genom att ställa om verksamheten. Vi har fått många vittnesmål 
om att ni uppskattat våra digitala aktiviteter. Vi tyckte det var viktigt att försöka hitta sätt att 
nå ut till våra medlemmar på ett säkert sätt. Ett stort tack till er som gjort det möjligt – både 
vår webmaster som hanterat den tekniska delen och våra föreläsare/digitala kursledare som 
gjort inspelningarna på ett fantastiskt sätt. Ett tack även till våra kursledare och guider som 
har anpassat sina aktiviteter och i många fall dubblerat sin aktivitet för att vi skulle kunna 
begränsa antalet deltagare/aktivitet. 
 

Vi vill även tacka vår samarbetspartner Folkuniversitetet, Folkuniversitetsföreningen och 
Stockholms Arbetareinstitutsförening som gett oss generösa bidrag som underlättar  
omställningen.

Nu håller vi tummarna och hoppas på en fin höst!

Per-Olof Lindberg 
Ordförande
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Hur hanterar vi höstens aktiviteter?

Det har nu gått mer än ett år sedan vi tvingades stänga ner all verksamhet våren 2020.  
Inför hösten 2020 ställde vi om stora delar av verksamheten. Vi gick över till att erbjuda 
digitala inspelningar vilket fungerat väl och uppskattats av många. Våren 2021 har vi 
hanterat på ett liknande sätt, men i april kunde vi börja erbjuda vandringar och vissa 
kurser inomhus med begränsat antal deltagare.  
 

Många är nu vaccinerade och läget inför hösten ser 
hoppfullt ut. Vi hoppas därför att vi kan återgå till 
en mer normal verksamhet, men vi känner ändå att 
vi vill ha en beredskap för en plan B med digitala 
lösningar. 
 

Så här tänker vi inför hösten 2021: 
• Föreläsningar kommer förhoppningsvis att kunna erbjudas på plats i 

Pingstkyrkan. Eftersom vi inte vet hur många besökande vi får ha i Pingstkyrkan 
kommer vi även att spela in föreläsningarna på plats och visa dem både i realtid 
och en tid efteråt. Du väljer vid anmälan om du vill vara på plats i Pingstkyrkan 
eller följa föreläsningen digitalt.

• För att bredda utbudet har vi inlett samarbete med Uppsala Senioruniversitet 
som hanterar hösten på samma sätt som vi gör. Vi kommer att visa 8 av deras 
föreläsningar. På det sättet får vi tillgång till en rad intressanta föreläsare från den 
regionen. Du hittar de föreläsningarna på sidorna 16 - 20 i katalogen och de är 
gratis för våra medlemmar.

• Vi kommer att fortsätta med ett stort utbud av vandringar och vi kommer 
även att erbjuda 2 dubblerade studiebesök utomhus.

• Kurser kommer att erbjudas med det deltagarantal som är lämpligt med 
tanke på ev. restriktioner. 

• Kulturaktiviteter kommer att erbjudas om det är möjligt med tanke på  ev. 
restriktioner.  

Vi öppnar anmälan i två anmälningsperioder
Vi hoppas kunna genomföra alla våra program som planerat och vi kommer att öppna 
anmälan i två perioder. Om vi inte kan genomföra delar av höstens program underlättar 
detta hanteringen både för administrationen och för våra medlemmar.  

Det framgår vid varje aktivitet vilken anmälningsgrupp den tillhör.
Anmälningsgrupp 1:
• Direktanmälan tisdagen den 24 augusti kl 10.00 till digitala föreläsningar och 

digitala kurser.
• Öppen anmälan tisdagen den 24 augusti kl 10.00 - torsdagen den 26 augusti 

kl 18.00 till kurser/cirklar, studiebesök och vandringar.
Anmälningsgrupp 2:
• Direktanmälan  tisdagen den  28 september kl 10.00 till föreläsningar och 

kulturevenemang.
• Öppen anmälan tisdagen den 28 september kl 10.00 - torsdagen den 30 september  

kl 18.00 till kurser/cirklar. 

Vad är öppen anmälan?
De senaste terminerna har vi haft öppen anmälan. Det innebär att alla, oavsett datavana har 
samma chans att få plats på aktiviteter med begränsat antal platser. 
De som anmäler sig när öppen anmälan är avslutad hanteras i  
tidsordning. Målsättning: Jämnare fördelning av platserna.  
För varje anmälningsgrupp gäller: 
• Alla som anmäler sig till kurser/cirklar, vandringar eller studiebesök
        hamnar i en grupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse.
• När öppen anmälan avslutats lottas platserna inom var och en av de tre aktivitets-

grupperna som ingår i ”öppen anmälan”.
• Vid lottningen kommer man att ta hänsyn till den sökandes prioritering inom  

respektive aktivitetsgrupp (om det finns mer än en aktivitet i gruppen).   
Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den  
aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv. 

• De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra  
aktivitetsgrupperna. Lottningen sker automatiskt via anmälningssystemet. 

Anmälan

Så här anmäler du dig till vår verksamhet
1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se 

Det är enklast att göra anmälan via vår hemsida www.nssu.se där det också finns 
instruktion hur anmälan går till.  

Gå in på www.nssu.se och klicka på: 
Anmälan HT 2021 

När du anmält dig kommer du att få ett besked på mejl (eller post om du saknar mejl)
Du får ett:
• Antagningsbesked med uppgifter om betalning, lösenord till digitala aktiviteter mm
• Besked att du står på kölista - aktiviteten är fulltecknad. 

Du får antagningsbesked om du blir antagen.
• Besked att din anmälan är registrerad men inte handlagd - gäller öppen anmälan eller 

aktiviteter där minsta antal deltagare ännu inte är uppfyllt. 
Du får antagningsbesked om du blir antagen.

2. Anmälan per post - om du saknar internet - anmälan per telefon tas ej emot. 
 Du som saknar internet kan anmäla dig skriftligt genom att skicka in vår anmälnings- 
 blankett per post. Blanketten skickas ut tillsammans med katalogen till de som inte har  
 mejladress. Om du saknar mejladress och anmält dig skriftligt via adressen nedan  
 får du antagningsbesked och faktura per post.  

Anmälningsblanketten skickar du till:
      NSSU, Att: Gunnel Rosenqvist, N. Skogsvägen 16

263 58 Strandbaden
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E-ombud om du behöver hjälp med att anmäla dig
 

Har du svårt att klara webanmälan ringer du något av våra E-ombud. De hjälper dig att 
förstå hur systemet fungerar men du gör anmälan själv.

Gunnel Rosenqvist tel: 0707 - 52 06 61 
Birgitta Randås  tel: 0705 - 92 18 21 
Marianne Olsen  tel: 0702 - 63 68 41 
Carin Lindroth  tel: 042 - 683 55

Anmälan

Jag har fått ett antagningsbesked utan betalningsuppgifter!
 

Om du får ett antagningsbesked utan uppgift om avgift och Bankgiro -/  
OCR-nummer så beror det sannolikt på ett av följande alternativ: 

• Det kan vara en aktivitet som är gratis för våra medlemmar.  
• Du kan ha haft ett tillgodo som du har fått om du har betalat en  

aktivitet som ställts in eller om du avbokat och en reserv har fått  
din plats.  

Om du har ett tillgodo använder systemet det för att betala hela eller del av avgiften om du 
anmäler dig till en ny aktivitet. 
•  

Beloppet som står på ditt antagningsbesked är det belopp du skall betala!
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Om du inte får besked om antagning eller köplats
Det händer att mejl från antagningssystemet hamnar i skräp- eller  
kampanjkorgen. Det beror på de inställningar du har i din mejlklient. 
 

Du kan förhindra att mejl hamnar i fel korg genom att:
• Lägga in Nordvästra Skånes Senioruniversitet i din kontaktlista.
• Markera mejl som hamnat i skräpkorgen som ”inte skräp” så händer  

det inte fortsättningsvis.

Hur avanmäler du dig till en aktivitet
 

Vill du avanmäla dig gör du det via                        på hemsidan eller skickar du ett 
mejl till antagning@nssu.se
Du kan inte skicka avanmälan via kontaktformuläret på hemsidan eller kontakta den person 
som är programansvarig. Undantag är fulltecknade aktiviteter.  
 

Om du får förhinder till en fulltecknad aktivitet, och det är mindre än 14 dagar 
kvar till aktiviteten startar, ska du kontakta den person som enligt katalogen 
är programansvarig. Detta eftersom vi då kan erbjuda din plats till någon på 
reservlistan.

Ångerrätt och Avanmälan

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal (DAL)
I enlighet med lagen har du 14 dagars ångerrätt efter att du fått 
ett antagningsbesked. Undantag är kulturevenemang och resor där 
NSSU ger dig en ångerrätt på 48 timmar (den rätten saknas i DAL).
• När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. 
• Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra 

utan begränsning.
• Har aktiviteten startat har du ingen ångerrätt. 

Får jag ta med mig en god vän som inte är medlem? 
Nej det kan du tyvärr inte!

Våra arrangemang är till för våra medlemmar. Det är bara våra föreläsningar som är öppna 
även för icke medlemmar. 

Får jag tillbaka avgiften om jag avanmäler mig?
• Om du avanmäler dig under den tid du har ångerrätt (se ovan) tas avgiften bort. 
• Om din ångerrätt upphört kvarstår avgiften om det inte finns reserv som kan 

överta din plats. 
• Om du betalat avgiften och du därefter utnyttjar din ångerrätt, alternativt om 

reserv övertar din plats, får du ett tillgodohavande som du kan använda för att 
betala nya aktiviteter du anmäler dig till.

• Om du får förhinder och det är mindre än 14 dagar kvar till aktiviteten 
startar är vi tacksamma om du kontaktar den person som enligt katalogen är 
programansvarig.  Detta gäller även om din anmälan är bindande. 

• Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart 
tillbaka hela avgiften.

 

Å
ngerrätt

Vilka uppgifter skall du använda när du anmäler dig?
Det är viktigt att du använder samma uppgifter (namn, mejl 
etc) när du anmäler dig till en aktivitet, som du använde när du 
skickade in din medlemsansökan. När vi skickar ut meddelande 
inför anmälans öppnande, anger vi vilka uppgifter som finns i vårt 
register. Det är tyvärr vanligt att man använder ny mejl, förkortar 
sitt namn, försöker anmäla två personer samtidigt etc. 

Använd inte funktionen som fyller i dina uppgifter automatiskt 
utan att kontrollera att det är rätt uppgifter. Blir det fel 
betraktas man som icke medlem, och då får man inte tillgång till våra medlemsrabatter.  
Meddela oss därför i god tid om du vill ändra dina uppgifter. Det gör du genom att 
skicka mejl till gunnel.rosenqvist@nssu.se

Om jag får förhinder kan jag överlåta min plats till någon annan?
Nej det kan du inte. Vi har ofta personer på reservlista och de skall erbjudas platsen i  
första hand. All reservintagning sker av den person som ansvarar för aktiviteten. 
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Vad är NSSU för en förening?
NSSU är en ideell förening, politiskt och religiöst  
obunden. Föreningen riktar sig till dig som har 
fyllt 55 år, uppbär pension av något slag eller 
är make/maka eller partner till person som är 
medlem. Vi arrangerar föreläsningar, kurser, 
studiebesök, vandringar, kulturarrangemang och 
resor. Med anledning av den pågående Corona 
pandemin har verksamheten påverkats.  
Du kan läsa om hur vi hanterar höstens verksamhet på sidan 4.
NSSU har inget kansli och inga anställda. Allt arbete i föreningen är ideellt och det är ett 
litet antal personer som ser till att verksamheten fungerar. Vår förening har, när den här 
katalogen skrivs, ca 1 050 medlemmar.

Det är viktigt för oss:
• att företrädesvis ha program under dagtid på vardagar
• att ha låga avgifter
• att kunna erbjuda ett omväxlande och stimulerande programutbud
• att medlemmar och andra seniorer engageras som kursledare om det är möjligt
• att genom trevlig samvaro ge möjlighet till utbyte av idéer, kunskap och 

erfarenheter

Vad är NSSU för en förening och hur blir jag medlem?
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Hur blir jag medlem?
Du måste vara medlem i föreningen och medlemsavgiften måste vara betald innan du kan 
delta i våra aktiviteter. Vissa av våra föreläsningar är öppna för alla intresserade men 
avgiften är högre än för medlemmar. 
 

Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. Blir du medlem 
efter 1 oktober så gäller medlemskapet även påföljande  
kalenderår. 
 

För medlemskapet får du: 
• Två programkataloger per år
• Tillgång till våra 8 digitala föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet helt gratis.

Halva priset på övriga föreläsningar – du betalar 50 kr (icke medlemmar 100 kr).
• Möjlighet att i mån av plats och till låg kostnad delta i kurser/cirklar, studiebesök, 

vandringar, exkursioner och kulturevenemang.
Vill du bli ny medlem i NSSU så finns det två sätt att anmäla sig:
1.     Medlemsanmälan via www.nssu.se

Du anmäler dig genom att klicka på knappen                       som finns på 
vår hemsida www.nssu.se

2.  Medlemsanmälan om du saknar internet 
Du kan beställa anmälningsblankett hos Gunnel Rosenqvist, tel. 0707 - 52 06 61

Föreläsningar i Pingstkyrkan

Föreläsningar i Pingsstkyrkan - vad gäller?
Om vi kan ha föreläsningar på plats i Pingstkyrkan avgörs av de restriktioner som gäller i 
höst. Restriktionerna kommer även att avgöra hur många vi kan ha i publiken.  
Vi har valt att skjuta alla föreläsningar med start i oktober eftersom vi tror att nya riktlinjer 
kan komma i september.
 

Vi kommer även att spela in våra föreläsningar och sända dem live, dvs du kan titta hemma 
samma tid som den sker i Pingstkyrkan. Vi kommer dessutom att lägga ut den digitalt om 
du vill titta vid ett senare tillfälle.

När du anmäler dig så väljer du:
• om du vill anmäla dig till föreläsningen på plats i Pingstkyrkan eller
• om du vill se den filmad (live eller under den tid som anges vid varje föreläsning) 
 

Det kommer inte att vara möjligt att köpa biljett på plats i 
Pingstkyrkan på föreläsningsdagen - föranmälan är  
obligatorisk!

Föreläsningar

Sjuk, frisk eller mittemellan!
Hur vet man om man är sjuk? Eller är man någonsin helt  
frisk? Är det dåligt att få ett positivt provsvar? Eller är  
det bättre att vara negativ på sjukhuset?  
Sjuk, frisk eller mittemellan är en koncentrerad mixtur av  
patienter, doktorer, medicin, musik, stetoskop och statistik.  
Det är en föreställning som verkligen sätter patienten i  
centrum.
Vi startar hösten med en skrattfest för skratt är verkligen inget man skojar bort enligt  
Henrik! Kliniska studier visar att skratt ökar energiförbränningen, minskar risken för högt  
blodtryck och hjärtsjukdom, förbättrar immunförsvaret och kan förebygga utbrändhet.  
Vi kan kanske behöva en skrattdos så här efter Corona!
Henrik Widegren är öron-näsa-halsläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och han 
medverkar i ”Fråga Lund”.

Tid:    Torsdagen den 14 oktober kl 13.30 - ca 15.00 
   Digital visning 14/10 - 6/1  
Föreläsare:   Henrik Widegren, röstläkare och ex-spexare 
Aktivitetsnummer:  På plats 212101. Filmad 212102 
Anmälan:  Direktanmälan: 28/9 kl 10.00  
Anmälan senast:   På plats 7/10. Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr, endast öppen för medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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Framtidens energiförsörjning
Vilka framtida behov ställs på energiförsörjning både ur ett globalt 
och  regionalt perspektiv? Klarar vi oss utan fossila bränslen?  
Vi får en översiktlig genomgång av vad förnybara energislag som 
vattenkraft, vindkraft, solenergi och vågkraft liksom kärnkraft,  
naturgas, energilagring och energieffektivisering, kan bidra med för 
att säkerställa ökade behov.
 

Magnus Genrup, är professor i kraftteknik vid institutionen för  
energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola 

Tid:    Torsdagen den 21 oktober  kl 13.30 - ca 15.00 
   Digital visning 21/10 - 6/1  
Föreläsare:   Magnus Genrup, professor 
Aktivitetsnummer:  På plats 212103. Filmad 212104 
Anmälan:   Direktanmälan: 28/9 kl 10.00  
Anmälan senast:   På plats 14/10. Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Marie Kihlberg Nelving, tel: 0703 – 85 32 45

Marken vi går på - vad kan den lära oss?
Marken vi går på är en levande karta över vår planets utvecklingshistoria 
och en som kan berätta mycket om detta är geologiprofessorn Mats E  
Eriksson! Idag vet geologerna att jorden har existerat i 4,6 miljarder år 
men hur har livets utveckling på jorden sett ut under den här tiden?  
På vilket sätt kan vi beräkna jordens ålder och vilka geologiska perioder 
har jorden genomgått innan människan kom hit? Vad har de fem stora 
massutdöendena spelat för roll i jordens utvecklingshistoria och är döden 
ett framgångsrecept för livet? Idag vet vi att drygt 99 % av alla arter som 
funnits på jorden är utdöda och skall vi människor rent av vara tacksamma för att  
dinosaurierna strök med?   
Mats E. Eriksson är professor i paleontologi vid Lunds Universitet. Han förenar sitt  
stora intresse för fossil, bergarter och sediment med en brinnande passion för hårdrock!  
Han är författare till boken ”Hårdrocksfossil : monsterödlor, djävulens naglar, förstenade 
blixtar och annat spännande från urtiden”.
 

Tid:    Torsdagen den 11 november kl 13.30 - ca 15.00 
   Digital visning 11/11- 1/6 
Föreläsare:   Mats E. Eriksson, professor 
Aktivitetsnummer:  På plats 212105. Filmad 212106 
Anmälan:   Direktanmälan: 28/9 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats 4/11, Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Föreläsningar

Föreläsningar i Pingstkyrkan

Sveriges medeltid
Dick Harrison kommer med sin sedvanliga berättarglädje låta 
oss ta del av den fascinerande historien om vårt lands tidiga  
utveckling. Vilka händelser, personer och historiska lämningar 
förmedlar viktiga lärdomar om en allt annat än mörk medeltid?  
 

Vi kommer att få höra om ett Sverige före Sverige, med  
hövdingadömen och småkungariken på 500- och 600-talen–  
en epok som vi numera vet betydligt mer om än tidigare.  
Vi kommer även att få veta hur ett svenskt rike växte fram från 
vikingarna, kristnandet och etableringen av kyrkan fram till  
Birger Jarl, pestepidemierna, Kalmarunionen, Stockholms 
blodbad och Gustav Vasa!

Dick Harrison som gästar NSSU för femte gången, är  
professor i historia vid Lunds universitet. Han har skrivit  
oräkneliga böcker och även synts i underhållningsprogram som  
”På spåret” mm. Sveriges Medeltid är hans senaste bok som 
utkom i jan 2020. 
 

Tid:    Torsdagen den 18 november kl 13.30 - ca 15.00 
   Digital visning 18/11 - 6/1  
Föreläsare:   Dick Harrison, professor 
Aktivitetsnummer:  På plats 212107. Filmad 212108
Anmälan:  Direktanmälan: 28/9 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats 11/11. Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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Föreläsningar i Pingstkyrkan
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Det gudlösa folket – svenskarna tror men inte på Gud!
Svenskarna kallas ofta för världens mest sekulariserade folk, men är vi egentligen så 
utan religion som vi tror oss vara? Varför firar vi kristna högtider om vi inte vill kalla oss 
kristna? Många som tycker det är lite pinsamt att vara kristen döper och konfirmerar sina 
barn, gifter sig i kyrkan och ber till Jesus i svåra stunder? De anser sig inte vara särskilt 
troende, kallar sig inte kristna och är absolut inte ”religiösa” så vad tror svenskarna på om 
de inte tror på Gud? 

Använder vi begreppet religion när vi beskriver det som andra gör? Andra är religiösa men 
inte vi och finns det historiska förklaringar till varför vi tänker som vi gör? 
Varför upplevs buddhismen som sympatisk medan islam känns hotfull och främmande?  
Är de som invandrar till Sverige verkligen så religiösa som vi tror eller misstolkar vi deras 
kultur och gör dem till mer religiösa än de är? Kan de exempelvis förhålla sig till sin  
religion på samma sätt som vi förhåller oss till kristendomen?

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.  
Han är författare till en lång rad böcker bl.a ”Det gudlösa folket” och ”Granskogsfolk”.  
Han utsågs av tidningen Fokus till Årets kultursvensk 2020

Tid:    Torsdagen den 2 december kl 13.30 - ca 15.00 
   Digital visning 2/12 - 6/1  
Föreläsare:   David Thurfjell, professor 
Aktivitetsnummer:  På plats 212109. Filmad 212110
Anmälan:  Direktanmälan: 28/9 kl 10.00. 
Anmälan senast:   På plats 25/11. Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Lena Lindberg, tel: 0761- 39 00 15

Föreläsningar i Pingstkyrkan

Alfred Nobel - ett bildspel om mannen som tämjde Nitroglycerinet
Alfred Nobel är en av de mest berömda svenskarna genom tiderna.  
Han uppfann dynamiten och tog patent på 355 uppfinningar under sin  
livstid. Alfred Nobels testamente gav Sverige Nobelpriset. Idag är det  
världens mest kända pris. 
Bildspelet handlar om Alfred Nobels liv och hans uppfinningar. Vi får  
följa honom och hans familj under tiden i Sverige och Ryssland och vi  
får naturligtvis en inblick i hans största uppfinning - dynamiten.  
 

Föreläsningen hålls dagen före Nobeldagen och förhoppningsvis finns pristagarna på plats 
i år! . 

Tid:    Torsdagen den 9 december kl 13.30 - ca 15.00 
   Digital visning 9/12 - 6/1  
Föreläsare:   Sten Ullerud, föreläsare 
Aktivitetsnummer:  På plats 212111. Filmad 212112
Anmälan:  Direktanmälan: 28/9 kl 10.00
Anmälan senast:   På plats 2/12. Filmad 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Sven-Åke Hansson, tel: 0706 – 94 38 18
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Föreläsningar i Pingstkyrkan
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Fokus på utrikespolitiska frågor
Förutom pandemin har året som gått präglats av många oroande politiska händelser.  
Här belyser vi tre olika:
• Myanmar - vart är utvecklingen på väg?
• Belrus, den vitryska staten - det är jag!
• Efter pandemin och Brexit - vad blir nästa prövning för EU?

Myanmar - vart är utvecklingen på väg?
Nu har det gått över nio månader sedan militären återtog den totala 
makten i Myanmar (tidigare Burma). Mycket har hänt sedan dess, 
demokratiaktivister fängslats och mördats, konflikter ökat och  
landet har återgått till att isolera sig från omvärlden. 

Hur kunde utvecklingen mot demokrati ta en sådan negativ  
vändning? Hur är situationen nu? Och vad gör omvärlden för att 
stötta demokratirörelsen? 

Dr. Kristina Simion är forskare vid Utrikespolitiska Institutet och  
specialist vid Folke Bernadotteakademin.  
 

Hon har skrivit boken ”Rule of Law Intermediaries: Brokering  
Influence in Myanmar”.
 

Tid:    Måndagen den 11 oktober  
   kl 13.30 - ca 15.00
   Digital visning 11/10 - 6/1
Föreläsare:   Kristina Simion, fil. dr. 
Aktivitetsnummer:  På plats 212113. Filmad 212114 
Anmälan:   Direktanmälan: 28/9 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats 4/10. Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Anna-Lisa Trulson Evidon  
   Birgitta Randås tel: 0705 – 92 18 21
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Föreläsningsserie i Pingstkyrkan Föreläsningsserie  i Pingstkyrkan

 Belarus, den vitryska staten -det är jag!
Vitryssland är en av Europas yngsta stater. Hur kom den till stånd 
och hur formades den vitryska nationen? Hur självständig är den 
vitryska staten och har vitryssarna en chans att demokratisera den?
Föreläsningen ger en översikt över den vitryska nationens historia 
och analyserar utvecklingen i landet under den diktatoriske  
presidenten Lukasjenkas styre.
Barbara Törnquist-Plewa är professor i Öst- och Centraleuropa-
studier vid Lunds Universitet. Hon har gästat oss två gånger tidigare!

Tid:    Måndagen den 1 november kl 13.30 - 
   ca 15.00       
   Digital visning 1/11 - 6/1 
Föreläsare:   Barbara Törnqvist Plewa, professor 
Aktivitetsnummer:  På plats 212115. Filmad 212116 
Anmälan:   Direktanmälan: 28/9 kl 10.00  
Anmälan senast:   På plats 25/10. Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Anna-Lisa Trulson Evidon  
   Birgitta Randås tel: 0705 – 92 18 21

Efter pandemin och Brexit – vad blir nästa prövning för EU?
EU håller på att återhämta sig från Coronapandemin och långvariga 
Brexitförhandlingar har förts i hamn. Men stora utmaningar väntar 
unionen framöver. I Ungern och Polen ifrågasätter man de demo- 
kratiska spelreglerna, kraftiga åtgärder krävs för att uppfylla de  
höga mål som satts i klimatpolitiken och man måste komma överens 
om en flyktingpolitik som kan accepteras av alla medlemsländer.  
 

Rolf Fredriksson, tidigare Europakorrespondent och mångårig  
utrikesreporter för Sveriges television, SVT föreläser om EU:s  
aktuella utmaningar och problem.

Tid:    Måndagen den 22 november kl 13.30 -  
   ca 15.00  
   Digital visning 22/11 - 6/1 
Föreläsare:   Rolf Fredriksson, fd. utrikesreporter 
Aktivitetsnummer:  På plats 212117. Filmad 212118  
Anmälan:   Direktanmälan 28/9 kl 10.00  
Anmälan senast   På plats 15/11. Filmad föreläsning 17/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Anna-Lisa Trulsson-Evidon,  
   Birgitta Randås tel: 0705 – 92 18 21

Föreläsningar
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Digitala föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet
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Samarbete med Uppsala SeniorUniversitet
NSSU  har ett utvecklat samarbete med Uppsala  
Senioruniversitet och vi kan därför erbjuda våra 
medlemmar att digitalt följa ett antal av de  
föreläsningar de erbjuder sina medlemmar under 
hösten 2021. Vi har även fått tillgång till en  
digital serie om Covid - 19 pandemin med några av Sveriges främsta experter inom  
området.  

Vi bjuder våra medlemmar på alla föreläsningarna från Uppsala och du anmäler dig 
som vanligt via vårt anmälningssystem. Du får lösenord i antagningsbeskedet. 

President Putins första krets och kretsen bortom
Nu har Vladimir Putin styrt Ryssland i mer än tjugo år: först två  
fyraårsperioder som president, sedan ett avbrott på fyra år då han var 
premiärminister, och därefter åter som president (han befinner sig  
nu i sin andra sexårsperiod efter en ändring i konstitutionen). 
 

År 2024 skulle han ha tvingats avgå. Men förra året försäkrade han 
sig om − genom en ny ändring i konstitutionen − att han ska kunna 
sitta kvar till år 2036, om han vill. 
Vad är det som driver honom? Vad är det han vill uppnå? Och vilka är personerna omkring 
honom som stödjer hans maktinnehav? Finns det bland dem en tänkt arvtagare?  
Och varför vinner han alla val, på ett eller annat sätt?
 

Tid:    Digital visning 11/10 - 24/10 
Föreläsare:   Ulla Birgegård, prof. em i ryska vid Uppsala universitet 
Aktivitetsnummer:  212121 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 23/10 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Digitala föreläsningar  från Uppsala Senioruniversitet

En framtid för världens barn?
Stefan Swartling Peterson är professor i global hälsa vid Uppsala 
universitet och hälsospecialist vid Unicef Sverige. Han har även 
varit hälsochef  på UNICEF i New York under några år. 
 

Hans forskning handlar om gapet mellan barns rätt till vård och de 
faktiska möjligheter som finns att ge denna vård. Har världens barn 
någon framtid och varför dröjer det så länge innan den medicinska 
kunskapen för att rädda liv når barnen i världens fattigaste länder?

Stefan Swartling Peterson var med och grundade den svenska 
grenen av Läkare utan gränser 1993 och han har sedan många år 
ett nära samarbete med kolleger vid Makerere-universitet i 
Uganda kring olika hälsoprojekt. Han fick Martin H:son Holmdahls pris 2020, för  
främjandet av mänskliga fri- och rättigheter. 
 

Tid:    Digital visning 15/11 - 28/11 
Föreläsare:   Stefan Swartling Peterson, professor  
Aktivitetsnummer:  212123 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 27/11 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Föreläsningar

Dagens konspirationsteorier - farliga eller harmlösa?
Vi lever i en tid då vi översköljs av information som inte sällan är 
desinformation, åsikter som saknar insikter och fakta som ofta är 
vinklade eller uppdiktade. Det är lätt att ge upp när man ser mäng-
den av sakfel, hat och lögner på nätet. Men om vi gör det sviker 
vi inte bara det kritiska uppdraget, vi lämnar också fältet fritt för 
bluffmakarna att fortsätta förgiftningen av debattklimatet.  
Därför är det viktigt att bedriva källkritik, att stå upp för det  
rationella tänkandet och att bemöta faktaförvrängare.  
Som det heter i ett klokt engelskt uttryck: ”You are entitled to  
your own opinion, but you are not entitled to your own facts.”
 

Tid:    Digital visning 18/10 - 31/10 
Föreläsare:   Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikakunskap med  
   inriktning mot statskunskap. Författare till en lång rad böcker  
   ”Med lögnen som vapen”,”Hotet mot demokration”,   
   och ”Konspirationsteorierna och verkligheten 
Aktivitetsnummer:  212122 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 30/10 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88



18 19

Viruset och dess mutationer.  
Covid -19 vaccinationer - vart är vi på väg?
Kommer vi att få se fler mutationer och hur kommer de att 
påverka spridning och immunitet? Vad är egentligen en  
mutation?  

Vi har fått fram vaccin på rekordtid - hur ser framtiden för 
vaccinerna ut? 

Jan Albert är överläkare och professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska  
institutet. Han är en ofta anlitad expert under pandemin. 
 

Ingrid Uhnoo är docent i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och hon har tidigare 
varit programchef på Folkhälsomyndigheten.

Tid:    Digital visning 4/10 - 17/10 
Föreläsare:   Jan Albert, professor och Ingrid Uhnoo, docent
Aktivitetsnummer:  212124 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 16/10 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88 

Covid-19 pandemin – tillbakablickar och framtida strategier
Vid nyåret 2019/20 kunde vi inte ana att ett nytt virus så totalt skulle komma att dominera 
vår tillvaro under så lång tid. 

I denna serie ser vi tillbaka på tiden med Covid-19 ur flera synvinklar:  
• Vad har vi lärt oss medicinskt? 
• Hur har krishantering/-beredskap sett ut? 
• Vilken samhälls- och ekonomisk påverkan kan vi se? 
• Hur ser vår värld ut efter pandemin? 
• Får vi en bättre beredskap inför kommande pandemier?  
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Digitala föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet

Föreläsningar

Hur framställs ett vaccin?
Hur framställs ett vaccin och hur fungerar det? Hur tar man fram 
det genetiska material som används?
Matti Sällberg är leg. tandläkare, innehar sedan år 2000 landets 
första professur i ämnet biomedicinsk analys vid Institutionen för 
laboratoriemedicin på Karolinska institutet. Hans forskargrupp, 
som har flera nationella och internationella samarbeten inom  
såväl akademi som läkemedelsindustri, kartlägger grundläggande 
virusmekanismer, där det yttersta målet är att finna nya behand-
lingsmetoder – ett forskningsfält som i dag kallas translationellt. 
Ett huvudintresse har varit hepatitvirus, men sedan Covid-19-utbrottet nyåret 2020 har  
också coronavirus stått i fokus. Matti Sällberg har som framstående vaccinforskare
rådfrågats flitigt i massmedia under pandemin.
 

Tid:    Digital visning 22/11 - 5/12 
Föreläsare:   Matti Sällberg, professor  
Aktivitetsnummer:  212125 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 4/12 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Coronakommissionens uppdrag - delrapport I och II
Kommissionen har fått i uppdrag att utvärdera regeringens,  
berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas 
åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjuk-
domen covid-19 och spridningens effekter.
Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med 
relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits och åtgärdernas 
effekter.  
Det första delbetänkandet lämnades den 15 december 2020 och  
handlar om äldreomsorgen under pandemin. En andra delredovisning 
ska lämnas den 31 oktober 2021 och vi får en redovisning av resultatet kort efter att den 
blir offentlig 
 

Göran Stiernstedt är ledamot av Coronakommissionen och docent i infektionssjukdomar, 
tidigare sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset samt styrelseordförande Karolinska  
Institutet.
 

Tid:    Digital visning 22/11 - 5/12 
Föreläsare:   Göran Stiernstedt, ledamot i Coronakommissionen 
Aktivitetsnummer:  212126 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 4/12 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Digitala föreläsningar  från Uppsala Senioruniversitet
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Pandemin och den globala ekonomin
Hur påverkar coronakrisen ekonomin - i Sverige och internationellt? 
Hur kan man försöka mildra konsekvenserna med hjälp av  
ekonomisk politik? Vilka kan bli de bestående konsekvenserna?  
Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid national- 
ekonomiska institutionen, Stockholms universitet hjälper oss att 
förstå vad som händer i Sverige och i vår omvärld.

Tid:    Digital visning 29/11 - 12/12 
Föreläsare:   Karolina Ekholm, professor   
Aktivitetsnummer:  212127 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 11/12 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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Den svenska förvaltningsmodellen - vem är ansvarig?
Krissituationer ställer särskilda krav på den offentliga  
förvaltningen. Hur har vår förvaltningsmodell – med fristående 
myndigheter, en tydlig sektorsindelning och ett omfattande lokalt 
och regionalt självstyre fungerat under pandemin? Varför lutar 
politikerna sig så mycket mot våra expertmyndigheter och hur ser 
ansvarsfördelningen ut?

Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statskunskap vid Uppsala  
universitet och ledamot av Coronakomissionen.

Tid:    Digital visning 6/12- 19/12 
Föreläsare:   Shirin Ahlbäck Öberg, professor 
Aktivitetsnummer:  212128 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 18/12 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Digitala föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR
DATA/IT

Digitalt utbildningspaket – Windows 10 och Office
Många av oss har kanske blivit mer digitala det  
senaste året. Om man skaffar ny dator (eller funderar på 
att göra det) upptäcker man snabbt att Windows 10 har 
många nyheter och ser annorlunda ut. NSSU har därför 
upphandlat ett utbildningspaket inom data- 
området och vi ger dig rabatt under 2021.  
Det inne-håller förutom Windows 10 även Word, Excel 
och Outlook (mail). Kurserna vänder sig både till nybörjare 
och till dem som vill lära sig mer om nya funktioner.  
Köper man direkt av Aktiv.se kostar det ca 780 kr per månad 
för enstaka kurs. 
Varje utbildning är indelad i små avsnitt och du kan se  
avsnitten hur många gånger du vill. Du hittar flera gratisavsnitt på deras hemsida om du 
vill se hur kursen är upplagd! 
 

Tid:    Digital utbildning via Aktiv.se 
Aktivitetsnummer:  212201 
Anmälan:  Direktanmälan 24/8 kl 10:00. Anmälan senast: 17/12
Avgift:    125 kr 
Ansvarig:   Lena Lindberg tel: 0761 – 39 00 15

 K
urser

Hemskheter på nätet
Vi är många som blivit mer digitala och ökar vår närvaro på nätet.  
För många har det underlättat vardagen men tyvärr finns det personer 
som utnyttjar att många inte vet vad man kan/inte kan göra.  
Bedrägerierna kan ske både per telefon, via mail, SMS och vanlig 
post. De har dessutom ökat under pandemin! Föreläsningen är indelad 
i fyra delar – du kan se varje avsnitt hur många gånger du vill. 
• Del 1 De ekonomiska konsekvenserna och reaktionerna 

mot dem
• Del 2 Identitetskapning
• Del 3 Kortbedrägerier
• Del 4 ”Phishing”, ”Smishing” och ”Vishing” 

Falska mail, SMS och telefonsamtal
 

Tid:    Digital visning 24/8- 6/1 
Föreläsare:   Jan Olsson, Polisens Nationella Opertiva Avdelning (NOA)  
Aktivitetsnummer:  212202 
Anmälan:   Direktanmälan: 24/8/1 kl 10.00. Anmälan senast: 4/12 
Avgift:    Ingen avgift för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Ansvarig:   Lena Lindberg, tel: 0761 – 39 00 15
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MAT OCH DRYCK
Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Frankrike runt på fyra röda!
Nu är han tillbaka på riktigt igen vår favorit Henrik Ljungqvist. 
Höstens provning tar oss med på en resa genom Frankrikes 
vindistrikt. Vi är på Madame Moustache och i priset ingår som  
vanligt lite tilltugg till vinet. Vi kommer att ha två provningar  
med samma tema för att begränsa deltagarantalet.  
Det blir vår 15:e vinprovning med Henrik!

Tid:    Provning 1 Måndagen den 8 november  
   kl 18.00 - ca 20.30
   Provning 2 Måndagen den 15 november  
   kl 18.00 - ca 20.30 
Aktivitetsnummer:  Provning 1 - 212203
   Provning 2 - 212204 
Kursledare:   Henrik Ljungqvist 
Anmälan:   Öppen anmälan 28/9 kl 10.00. Anmälan senast: 24/10 
Avgift:    350 kr 
Max antal:   30/tillfälle 
Lokal:    Madame Moustache, Wärdshuset Gamlegård, N Storg. 9, Hbg 
Ansvarig:   P-O Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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SPRÅK, LITTERATUR OCH SKRIVANDE

Franskt Café
Håll den franska du en gång lärt vid liv! Vi träffas ca en gång i månaden. Alla är välkomna 
bara man är villig att försöka enbart prata franska.

Tid:    Tisdagar 14/9, 12/10, 2/11, 23/11 och 7/12  kl 14.00 - 15.30 
Kursledare:   Cissela Carlin, medlem i NSSU  
Aktivitetsnummer:  212205 
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 30/8 
Avgift:    150 kr 
Max antal:   10  
Lokal:    Åvalla Församlingsgård, Södra Kyrkogatan 3, Ängelholm  
Ansvarig:   Cissela Carlin, tel: 0706 – 55 87 01

Bokcirkel i Helsingborg
Litteratur som väcker tankar och känslor. Vi väljer böcker bland bibliotekets cirkelkassar. 
Där finns ett hundratal titlar från olika länder och tider, mest nyare men även klassiker.  
Eva Berndtsson leder cirkeln. Inför första mötet får du ett mejl med vilken bok du ska  
läsa (du hämtar boken på stadsbiblioteket). 

Tid:    Tisdagar 12/10, 2/11, 23/11 kl 11.00 - 12.30 och  
   14/12 kl 11.00 - 13.15  
Kursledare:   Eva Berndtsson, medlem i NSSU 
Aktivitetsnummer:  212207 
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 27/9 
Avgift:   50 kr  
Max antal:   5 
Lokal:    Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg  
   (Vi sitter i ring med ca 1,5 meters lucka) 
Ansvarig:   Eva Berndtsson, mail: evaandstevan@gmail.com

Bokcirkel för män - Ängelholm
Varför deltar så få män i boksamtal? Nu har ni chansen. 
 

Tid:     Tisdagar 21/9, 19/10, 9/11, 30/11 och 14/12  kl 14.00 - 15.30. 
Kursledare :  Ulf Carlin, medlem i NSSU 
Aktivitetsnummer:  212206 
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 6 /9 
Avgift:    150 kr 
Max antal:   8 
Lokal:    Åvalla Församlingsgård, Södra Kyrkogatan 3, Ängelholm 
Ansvarig:   Ulf Carlin, tel: 0762 – 60 99 56

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

 K
urser
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Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Seniorträning - individuell träning i mindre grupp
Hos Ann Andersson på AKTIV TRÄNING senior kan du få  
individuellt anpassad träning i en lite mindre grupp. 
Ingen åldersgrupp har så stor nytta av fysisk aktivitet som äldre.  
Att regelbundet belasta musklerna och skelettet genom att träna  
styrka och rörlighet kan bromsa åldrandet och motverka ålders- 
relaterad ohälsa. Genom att träna upp balansen kan man undvika  
fallskador. Snabba och starka muskler motverkar hjärt- och kärl- 
sjukdomar, håller blodsockernivån jämn och minskar risken för  
benskörhet.

Varje pass är en timme och avslutas därefter med en stunds trevlig  
samvaro med kaffe och fralla. Träningen pågår i tio veckor.

OBS Lokalen är rymlig vilket innebär att det är lätt  
att hålla “Corona avstånd” både i träningslokalen och i fika- 
lokalen. Max 8 personer ingår i träningsgruppen vilket är helt  
enligt FHM:s rekommendationer.

Vi har en grupp på tisdagar och en på torsdagar.

Tid:    Grupp 1 Tisdagar 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11,  
   9/11, 16/11 och 23/11 kl 14.00 - 15.00 
   Grupp 2 Torsdagar 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10,  
   4/11, 11/11, 18/11 och 25/11 kl 10.30 - 11.30 
Kursledare:   Ann S Andersson 
Aktivitetsnummer:  Grupp 1 212210 
   Grupp 2 212211 
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 6 /9 
Avgift:    850 kr inkl. fika 
Max antal:   8/grupp 
Lokal:    AKTIV TRÄNING Senior, O.D Krooks gata 53  
Ansvarig:   Britt-Inger Thorén, tel: 0723 – 24 80 40

KURSER OCH CIRKLAR - ÖVRIGT
Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Lär dig spela bridge av en mästare - en kurs utöver det vanliga!
Visst vore det kul att kunna ordna bridgemiddagar, gå med i en  
bridgeklubb eller bara kunna spela online när man är ensam hemma? 
Men då måste du lära dig att spela bridge! 
 

Denna pedagogiska online-kurs kräver inga förkunskaper. Under 
den första lektionen förklaras grundläggande regler och begrepp.  
Övriga nio lektionerna går igenom budgivning, spelföring och  
försvar. Du går igenom filmerna i din egen takt, pausar när du vill  
och kan alltid ta om lektionerna om du vill repetera något moment. 
Utbildningen leds av Johan Sylvan som bland annat vunnit VM-
silver, EM-silver och SM-guld, och som har utbildat på alla nivåer.  
 

Du behöver inte ha någon bridgepartner för att delta. Under utbildningen kommer vi att 
visa hur du loggar in på en kostnadsfri bridge-sajt så att du kan underhålla dina kunskaper 
från utbildningen utan att behöva ta dig till en bridgelokal. 

Tid:    Digital visning 24/8 - 6/1  - tio avsnitt 
Kursledare:   Johan Sylvan, svensk bridgechampion 
Aktivitetsnummer:  212208 
Anmälan:  Direktanmälan: 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 17/12 
Avgift:    950 kr 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Hur kör DU i trafiken?
Ta tillfället i akt och kom och fråga om du själv el-
ler din  vän har rätt i diskussionerna kring bilkörning 
som kan uppstå i bilen eller vid fikabordet.  
Hur ska man köra i en rondell? Var gäller höger- 
regeln? Får jag parkera här? Vad finns de för  
tekniska hjälpmedel?  
 

Kursen genomförs vid 3 tillfällen hos Utbildarna.  
Där genomför 24 elever varje år trafiklärarutbilning och nu är det din tur att ta del av den 
trafikteori som styr hur vi ska agera i trafiken.  
 

Lärare är lärarkandidater som är i slutet av sin utbildning med hjälp av Utbildarnas egna 
lärare. 
Vill du körträna i trafik kan du boka in en tid i anslutning till kursen.
OBS Lokalen är stor och rymlig vilket innebär att det är lätt att hålla “Corona  
avstånd” både i undervisningslokalen och i fikalokalen.

Tid:    Måndag 8/11, Tisdag 9/11, Onsdag 10/11 kl 09.15 - 12.00   
Kursledare:   Trafiklärare från Utbildarna 
Aktivitetsnummer:  212213 
Anmälan:   Öppen anmälan 28/9 kl 10.00. Anmälan senast: 24/10 
Avgift:     110 kr inkl kaffe 
Max antal:   12 
Lokal:     Utbildarna, Atlantgatan 6, 25 25 Helsingborg 
Ansvarig:   Birgitta Randås, tel: 0705 – 92 18 21

Prova på bridge - vad är bridge? 
Bridge är ett kortspel som är roligt, socialt och  
bra för huvudet. De sociala aktiviteterna har stått 
i pausläge en längre tid och nu längtar vi efter att 
träffa vänner igen.  
 

Att spela bridge är i hög grad en social aktivitet, som ger dig möjlighet att umgås med nya  
människor. När du lärt dig spelet kan du spela hemma med vänner och spela på en  
bridgeklubb där du snabbt lär känna nya människor.
 

”Prova på bridge” är en aktivitet för dig som är nyfiken på spelet men känner dig lite  
tveksam inför att anmäla dig till en nybörjarkurs. Vid två tillfällen provar du på bridge  
vid spelbordet och får en första inblick i spelet. Genomgångar av spelregler ligger på 
grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Du får hjälp vid bordet och svar på  
dina frågor.
Om du efter dessa två lektioner vill lära dig mer om spelet kan du anmäla dig till en  
nybörjarkurs på 10 lektioner se - http://www.svenskbridge.se/kullabygdens-bk
Anmälan till Prova på bridge är enskild dvs du behöver inte ha någon partner med till  
kursen. 
 

Lektionerna leds av Göran Sandström, ordförande i Kullabygdens bridgeklubb, och vid 
borden assisterar medlemmar från klubben
  

Tid:     Onsdagar 13/10, 20/10 kl 14.00 - ca 17.00. 
Kursledare:  Göran Sandström, Kullabygdens bridgeklubb
   http://www.svenskbridge.se/kullabygdens-bk
Aktivitetsnummer:  212212 
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 28/9 
Avgift:    200 kr inkl kaffe och kaka
Lokal:    Kullabygdens bridgeklubbs lokal, Centralgatan 43, Höganäs
Max antal:  32
Ansvarig:  Eva Berglund, tel: 0736 - 31 20 35

Vi binder en dörrkrans inför julen
Välkommen på en mysig kurskväll hos Maritas Blomsterglädje. 
Vi gör en dörrkrans med olika vintergrönt och dekorerar efter  
eget tycke.  
I kursavgiften ingår material, undervisning samt fika och gotter.

Tid:    Tisdagen 16/11 kl 19.00 - ca 20.30 
Kursledare:   Marita Hansson 
Aktivitetsnummer:  212214 
Anmälan senast:   Öppen anmälan 28/9 kl 10.00. Anmälan senast: 1/11 
Avgift:    375 kr  
Max antal:   20  
Lokal:    Maritas Blomsterglädje, Storgatan 78, Höganäs 
Ansvarig:   Birgitta Randås tel: 0705 – 92 18 21
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Studiebesök - ENDAST MEDLEMMAR

Hunden i människans tjänst
Det finns många olika hundar i samhällets tjänst såsom vakthundar, droghundar, lavin-
hundar, bombhundar, blindhundar m.fl. Idag ska vi stifta bekantskap med två av alla dessa 
tränade och utbildade hundar.   
Vi börjar hos Otto Ramsay i Jonstorp som presenterar sina vallhundar. 
 

Därefter fortsätter vi med egna färdmedel till Tunneberga Gästis i Jonstorp för lunch.  
 

Till kaffet presenterar sedan Lena Gamziukas sin diabeteshund Cajsa. Cajsa är en så kallad 
“alarmerande servicehund”, som påtalar för ägaren när blodsockerhalten är för låg.

Tid:    Besök 1 Fredagen den 10 september kl 11.00 - ca 14.00 
           Besök 2 Fredagen den 17 september kl 11.00 - ca 14.00
Aktivitetsnummer:  Besök 1 – 212301 
                                Besök 2 - 212302
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 1/9 
Avgift:   160 kr inkl lunch
Max antal:  24/besök
Samling:   Hos Otto Ramsay, Gamla Södåkravägen 394-18, Jonstorp
Ansvarig:   Carin och Åke Lindroth, tel: 0705- 47 19 43
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Studiebesök - ENDAST MEDLEMMAR

Hedentorps Plantskola och Mamsellen
Vi börjar med en guidad rundvandring på Hedentorps Plantskola i Ängelholm och kanske 
får vi några goda råd för en vacker höstträdgård. Därefter besöker vi Mamsellens  
trädgårdskafé på plantskolan för en god vegetarisk lunch.  
 

Vi avslutar dagen på plantskolan med att botanisera bland utbudet av träd, perenner, rosor, 
bärbuskar, kryddväxter och säsongsblommor.
 

Tid:    Besök 1 Fredagen den 24 september kl 11.00 - ca 14.00.  
   Besök 2 Fredagen den 1 oktober kl 11.00 - ca 14.00.    
Aktivitetsnummer:  Besök 1 - 212303   
   Besök 2 - 212304 
Anmälan:   Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 9/9 
Avgift:    245 kr inkl lunch 
Max antal:   24/besök 
Samling:   Hedentorps Plantskola, Kullavägen 95, Ängelholm 
Ansvarig:   Carin och Åke Lindroth, tel: 0705- 47 19 43
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Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR

Vandring på Råå 

”En vandring i Knussa-Botillas spår”
Råå har en mycket intressant historia. När den beryktade 
smugglareran - “lurendrejatiden” - var slut blev Råå runt 
förra sekelskiftet Sveriges största fiskeläge och tredje 
största sjöfartsort. Vi gör en vandring, som är cirka 1 km 
lång, bland Råås smala kullerstensgränder och får höra om 
Råås historia, om gamla hus och om starka personligheter 
– en blandning av många sanna berättelser och mer eller mindre sanna skrönor.  
Vår guide är Mona Green, medlem i NSSU. 
OBS startiden nedan!

 Tid:    Vandring 1 Måndagen den 6 september kl 13.30 - ca 15.00.  
   Vandring 2 Onsdagen den 29 september kl 13.30 - ca 15.00.      
Aktivitetsnummer:  Vandring 1 – 212401 
                                 Vandring 2 - 212408 
Anmälan:   Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 1/9 
Avgift:     50 kr 
Max antal:    20/vandring 
Samling:   Råås Museum, Museiplanen 1, Råå 
Ansvarig:   Anders Larneby tel: 0705 – 55 66 04
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Vattenmöllan, Krapperups gamla vatten-
kvarn som återuppstått
Vattenmöllan är namnet på en liten by på Kullahalvön  
mellan Mölle och Lerhamn. Byn har fått sitt namn efter den 
kvarnanläggning som finns i gården. De tidigaste uppgifterna 
om kvarnen är från 1617. Den nuvarande kvarnen byggdes 
1758 och var i drift fram till 1897. 
 

Först får vi en gemensam info och därefter delas vi upp i grupper. En grupp får komma in 
i kvarnhuset och den andra gruppen besöker samtidigt kvarndammen och får information 
om projektets historia. Därefter byter grupperna med varandra.  

Slutligen intar vi  medhavd fika på gårdstunet eller i trädgården

Tid:    Onsdagen den 8 september kl 13.00 - ca 15.00.   
Aktivitetsnummer:  212402    
Anmälan:   Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 1/9 
Avgift:     50 kr 
Max antal:    20 
Samling:   Parkeringen invid korsningen cykelvägen Lerhamn-Mölle /  
   Vattenmöllan. Nedfartsväg: se skylt till Vattenmöllan från  
   Kullabergsvägen 
Ansvarig:   Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

Vandringar

Historisk vandring i Helsingborg 

Helsingborg ruvar på spännande historia från forntiden 
och framåt. Denna historia är bara delvis känd av en stör-
re publik. Staden har landets mest omfattande lokalhis-
toriska verk, större än Stockholms t ex, vad det kan bero 
på? Fanns det en vikingaborg i Helsingborg?  
Vad har utspelats i den mystiska Kärnan från 1300-talet 
och vad fick staden att expandera stort mellan 1850-1900 
med en sexfaldig ökning av invånarantalet?  
Var hade Gustav den 3:e sin bröllopsfest och vad sa Linné om staden?  
Vilka storheter inom klassisk musik har varit i Mariakyrkan osv, osv?  
Vår guide är Widar Narvelo, f.d. kommunekolog.

Tid:    Vandring 1 Onsdagen den 15 september kl 14.00 - ca 16.00
           Vandring 2 Måndagen den 11 oktober kl 14.00 - ca 16.00  
Aktivitetsnummer:  Vandring 1 - 212404
                                 Vandring 2 - 212411 
Anmälan:   Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 1/9  
Avgift:     50 kr 
Max antal:    20/vandring 
Samling:   Vid modellen nedanför terasstrapporna 
Ansvarig:   Anders Larneby, tel: 0705 – 55 66 04

Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR

Djurholmen - Skåne lite vildare
Tillsammans med Ulrik Alm besöker vi Djurholmen på  
Hallandsåsen, utmark i det annars ”feta” Skåne. Här fick man ta 
vara på alla resurser för att klara ett drägligt liv. Vi går på ledad 
och spångad mark, något kuperad här och var.  
Fika ska naturligtvis vara med.

Tid:    Måndagen den 13 september kl   
   14.00 - ca 16.00 
Aktivitetsnummer:  212403 
Anmälan   Öppen anmälan 24/8 kl 10.00.  
   Anmälan senast: 1/9 
Avgift:    50 kr  
Max antal:    30 
Samling:   DinX tankställe vid infarten till Hjärnarp kl 14. Väl synligt  
   strax efter avfarten från motorvägen. 
Ansvarig:   Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08



32 33

Landskapshistorisk vandring på Kullaberg
Följ med på en landskapshistorisk vandring genom de gamla 
inägomarkerna vid Björkeröd på Kullaberg under ledning av 
historisk-geografen Pär Connelid! 

I det vackra landskapet finns mängder av förhistoriska gravar, 
från brons- och järnåldern samt hällristningar. Några av 
gravarna och skålgroparna finns på det berömda gravfältet 
Backa högar, som kartlades av fornforskaren och godsherren Carl Gyllenstierna redan vid 
mitten av 1800-talet. Vid fornminnesinventeringen på Kullaberg hösten 2020 upptäcktes 
flera nya fynd från olika tidsperioder som gör miljön vid Björkeröd ännu mer spännande! 

Vandringen startar på parkeringen vid Björkeröd och tar 2-2,5 timmar. Vi kommer att gå på 
torr mark men oömma skor rekommenderas. Medtag gärna kaffekorg och kikare.
 
 
 
 

Tid:    Vandring 1 Fredagen den 24 september kl 10.00 - ca 12.00
           Vandring 2 Fredagen den 24 september kl 13.00 - ca 15.00   
Aktivitetsnummer:  Vandring 1 - 212405  
   Vandring 2 - 212406
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 9/9 
Avgift:     100 kr 
Max antal:    25/vandring 
Ansvarig:   Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR

Byavandring i Mölle
Under en och en halv timmes rundvandring med start och 
mål vid Mölle stationshus berättar Christer Elfversson om 
några människor som befolkat Mölle genom tiderna och som 
har haft betydelse för  bebyggelsen, sjöfarten, fisket, handeln 
och turismen. Christers andra bok med ”Halva sanningar 
från Mölle”, LÖJET SKIMRAR IGEN, utkommer i sommar, men under byavandringen 
presenteras enbart hela sanningar och inget annat.  
Boken kan inköpas efter byavandringen direkt av författaren. 
 

Tid:    Måndagen den 27 september kl 11.00 - ca 12.30  
Aktivitetsnummer:  212407  
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 12/9 
Avgift:     50 kr 
Max antal:    20 
Samling:   Vid stationshuset i Mölle 
Övrigt:    Avslutning med lunch på Krukmakeriet för de som så önskar  
   (ingår ej i arrangemanget). Egen medhavd matsäck kan intas,  
   t.ex. bakom stationshuset, eller på annan lämplig plats. 
Ansvarig:   Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08
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Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR

Borgen - en liten pärla i Råådalen
Vi samlas vid Grönadal, Vallåkra, rör oss ner mot  
dalgången, förbi Stenkärlsfabriken och sen vidare  
under (jo, faktiskt!) järnvägen och vi är inne i  
Borgenområden. Ett litet reservat, en lövskogsklädd 
knalle i kanten av Råå-ån. Iordningställda stigar men 
givetvis lite lutning eftersom vi är i dalen.  
 

Vår guide på vandringen är Ulrik Alm.
  
Tid:    Vandring 1 Onsdagen den 6 oktober kl 14.00 - ca 16.00
           Vandring 2 Onsdagen den 13 oktober kl 14.00 - ca 16.00   
Aktivitetsnummer:  Vandring 1 - 212410  
   Vandring 2 - 212412
Anmälan:  Öppen anmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 21/9 
Avgift:     50 kr 
Max antal:    30/vandring 
Samling:   Samling: parkering Grönadals bygdegård, Vallåkra kl 14
Övrigt:    Medtag gärna kaffekorg och kikare  
Ansvarig:   Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

Vandringar

Historiens starka kvinnor i Ängelholm 

I Ängelholm har det funnits ett antal kvinnor som gjorde 
fina samhällsinsatser inom olika verksamhetsområden - 
bl. a. företagsamhet, politik, samhällsinsatser, m.m.  
Vandringen tar oss till platser de bott eller verkat på och 
deras historier berättas. Vi guidas av Johan Brinck

Tid:    Måndagen den 4 oktober   
   kl  14.00 - ca 16.00 
Aktivitetsnummer:  212409 
Anmälan:   Öppen anmälan 24/8 kl   
   10.00. Anmälan senast: 19/9 
Avgift:    50 kr  
Max antal:    20 
Samling:   Stortorget, Ängelholm 
Övrigt:    Avgiftsbelagda och tidsbegränsade parkeringsplatser i centrala  
   Ängelholm  
Ansvarig:   Anders Larneby, tel: 0705 – 55 66 04
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Programgrupper
Programgrupperna skall:
• Lämna förslag på aktiviteter
• Ta fram programunderlag inkl. lokalbehov och budget
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Föreläsningar och kurser/cirklar:
P-O Lindberg, Birgitta Randås, Cissela Carlin, Lars Hansare, Margareta Svensson,  
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Kulturombud: Britt-Inger Thorén

Kulturevenemang - ENDAST MEDLEMMAR

Höstmys med Tonicaorkestern!
 

Vi i Tonica har ett förslag:  
Vad sägs om att fira slutet på Coronan med en härligt värmande  
konsert tillsammans med vänner och bekanta?  
Vi räknar med att åter komma i gång till hösten - för mer information 
vänligen besök tonicaorkestern.se. 
 

De senaste åren har Tonica presenterat konserter i Gustav Adolfskyrkan som blivit riktiga 
succéer med fin stämning och fullsatt lokal. Att få rivstarta ett nytt spelår med denna  
produktion känns därför väldigt bra. Tonicas 50 musiker bjuder på en spännande mix av 
omtyckta Klassiska Pärlor under ledning av Christer Ekstedt. Som solister har vi nöjet att 
åter få samarbeta med systrarna Jenny och Emma Freij. Mats Nilsson kommer att med 
sedvanlig finess presentera programmet.
Som vanligt har vi möjlighet att erbjuda NSSUs medlemmar biljetter till rabatterat 
pris.
Dirigent/trumpetare Christer Ekstedt
Christer har utbildat sig både på Köpenhamns Musikkonservatorium 
och i London. Han har dirigerat såväl Ängelholms Symfoniker,  
Tonica och Kullabygdens Symfoniorkester.  
Fram till 2020 var Christer trumpetpedagog på Ängelholms Kultur-
skola, men har fortsatt som uppskattad frilansande trumpetsolist med 
regelbundna konserter i södra Sverige.
Sångsolister Jenny och Emma Freij 
Jenny och Emma har tagit solist/sångpedagogexamen efter studier på 
bl.a. Operaakademin och Musikhögskolor. Utöver deras anställning 
som sångpedagoger på Helsingborg Kulturskola, är Jenny och Emma 
ofta anlitade som sångsolister. Repertoaren är bred med allt från visa 
till opera och deras fint skolade sopraner har hörts i både kyrkor, slott 
och konserthus. Jenny och Emma har samarbetat med bl.a Fredrik 
Kempe, Martin Stenmarck, Carola, Johnny Logan och tyska kult-
bandet Boney M.  
En favoritgenre är musikal och de har båda blivit engagerade i en 
svensk upplaga av Chess i februari. Den spelas på Helsingborg Arena och har en  
stjärnspäckad ensemble med bl.a. Loa Falkman och Shirley Clamp. 

Varmt välkommen till GA kyrkan lördag 23 oktober, önskar en spelsugen orkester!
Tid:    Lördagen den 23 oktober kl 16.00 - 17.20 
Aktivitetsnummer:  212601
Anmälan   Direktanmälan 24/8 kl 10.00. Anmälan senast: 8/10
Avgift:    180 kr (ordinarie pris 220 kr)
Lokal:    Gustav Adolfskyrkan, Carl Krooks gata 36, Helsingborg
Övrigt:    Insläpp från 15 00. Onumrerade platser.
Ansvarig:   Sten Nordenmalm, tel: 0739 -19 63 64
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