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Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det känns härligt att vara i gång igen och jag tycker att föreningen har klarat svårigheterna
under pandemin på ett strålande sätt. Vårens program är det mest omfattande vi haft sedan
starten 2013!
Det har lagts ner ett stort arbete i styrelsen och programgrupperna - tack till er alla för ert
engagemang. Tacket vill jag även rikta till de eldsjälar bland våra medlemmar, som tar
fram intressanta program av olika slag, leder aktiviteter, hanterar administrationen mm.
När vi startade föreningen var vi ca 30 medlemmar. Idag har vi ca.1 200 medlemmar!
Trots det har antalet som sköter administration och programverksamhet inte ökat.
Vi behöver fler som aktivt hjälper till på olika sätt och jag lovar att du kommer in i ett
härligt gäng!
Kanske har du idéer om nya aktiviteter, kan ordna studiebesök på din gamla arbetsplats
eller så kan du tänka dig att hålla en föreläsning, leda en cirkel eller en vandring?
Vi behöver även hjälp i AV gruppen! Våra AV-tekniker hjälper till med att få
scentekniken att fungera vid våra föreläsningar i Pingstkyrkan. Du får självklart en
introduktion av oss och ”jobbet” innebär att få ljud eller bildspel att fungera i
samarbete med våra föreläsare. Vi har alltid en ljud- och en bildtekniker på plats.
Tveka inte att höra av dig om du har lust att bli en av oss som arbetar med NSSU!
Skicka ett mejl till info@nssu.se eller kontakta någon i styrelsen.
Vi kommer att fortsätta med två anmälningsperioder eftersom det kan vara svårt att i
januari veta vilka planer man har senare under våren. Vi kommer även att fortsätta med att
spela in vissa av våra föreläsningar och sända dem digitalt via vår hemsida. Kostnaden för
att spela in föreläsningarna är hög, så i vår gör vi ett urval och spelar in de föreläsningar
som ligger på torsdagar.
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Vill tacka vår samarbetspartner Folkuniversitetet i Helsingborg, samt övriga som på olika
sätt hjälpt föreningen. Ett stort tack även till Folkuniversitetsföreningen och
Stockholms Arbetareinstitutsförening, som under åren gett NSSU generösa bidrag till
många av våra föreläsningar!
Välkommen till ett nytt år med NSSU!
Per-Olof Lindberg
Ordförande
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Årsmöte

Styrelse, revisorer, valberedning och grupper
Årsmöte 2022 - kallelse

Årsmötet håller vi på Restaurang Parapeten och vi börjar med en 3-rätters lunch serverad
av elever från Rönnowska skolan. Om du bara vill delta på årsmötet som börjar kl 13.30
bjuder NSSU på kaffe. OBS En anmälan till lunchen är en anmälan till årsmötet.
Frågor till styrelsen skickas till info@nssu.se senast 3 mars.
Tid: 			
Aktivitetsnummer:
		
Anmälan senast:		
Avgift: 		
Övrigt:			
Ansvarig: 		

Fredagen den 25/3 kl kl 11.00 (lunch), 13.30 (kaffe)
221101 - Årsmöte inkl lunch
221102 - Årsmöte inkl fika
3 mars
Årsmöte inkl lunch: 220 kr. Årsmöte inkl fika: Ingen avgift
Kom i god tid. Det finns bara ett fåtal parkeringsplatser
Per-Olof Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88

Årsmöte 2022 - Dagordning
1.
Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
2.
Val av: a) mötesordförande
			
b) sekreterare för mötet
			
c) 2 justerare/rösträknare för mötets protokoll
3.
Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
4.
Fastställande av dagordningen
5.
Behandling av:
			
a) styrelsens verksamhetsberättelse
			
b) styrelsens ekonomiska redovisning
			
c) revisorernas berättelse
6.
Frågan om ansvarsfrihet
7.
Av styrelsen framlagda ärenden
8.
Motioner skriftligen väckta av medlemmar. Inlämnade senast 1 nov
9.
Fastställande av antal ledamöter utöver ordföranden som skall ingå i
styrelse t o m nästkommande årsmöte
10.
Val av: a) ordförande, 1 år
			
b) halva antalet ledamöter, 2 år
			
c) 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, 1 år
			
d) 3 ledamöter i valberedningen av vilka en utses
			
till sammankallande, 1 år
11.
Styrelsens förslag till
			
a) verksamhetsplan för 2022
			
b) budget för 2022
12. 		
Fastställande av medlemsavgift för 2023
13. 		
Övriga frågor
14. 		Avslutning
Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på vår hemsida www.nssu.se
samt hos styrelsen fr o m 14 mars.
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Styrelse, revisorer och valberedning för Nordvästra Skånes
SeniorUniversitet fram till årsmötet 2022
Ordförande: Per-Olof Lindberg, E-post: po.lindberg@nssu.se
Vice ordförande: Birgitta Randås, E-post: birgitta.randas@nssu.se
Sekreterare: Åke Lindroth, E-post: ake.lindroth@nssu.se
Kassör: Birgitta Larneby, E-post: birgitta.larneby@nssu.se
Medlemsansvarig: Gunnel Rosenqvist, E-post: gunnel.rosenqvist@nssu.se

Ledamöter

Anders Larneby, E-post: anders.larneby@nssu.se
Carin Lindroth, E-post: carin.lindroth@nssu.se
Erik Olsen, E-post: erik.olsen@nssu.se
Britt-Inger Thorén, E-post: brittinger.thoren@nssu.se
Marianne Olsen, E-post: marianne.olsen@nssu.se

Revisorer

Sverker Ingvarson
Ingrid Jonasson

Suppleant

Inger Heidne

Valberedning

Birgitta Randås, E-post: birgitta.randas@nssu.se
Erik Olsen
Anders Larneby

Administrativ grupp - hantering och utveckling av föreningens administration
Birgitta Larneby, Gunnel Rosenqvist, Lena Lindberg

Programgrupper

Programgrupperna skall:
•
Lämna förslag på aktiviteter
•
Ta fram programunderlag inkl. lokalbehov och budget
•
Hålla kontakt med föreläsare, kursledare och företag/institutioner

Föreläsningar och kurser/cirklar:

P-O Lindberg, Birgitta Randås, Cissela Carlin, Lars Hansare, Margareta Svensson,
Britt-Inger Thorén, Anna-Lisa Trulsson Evidon, Magnus Hellstrand, Lena Lindberg,
Marianne Nilsson, Gunnar Bokedal, Marie Kihlberg Nelving, Sven-Åke Hansson,

Studiebesök, vandringar/exkursioner och resor

Anders Larneby, Clas Hellstrand, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Erik Olsen,
Marianne Olsen, Åke Lindroth.

Kulturombud: Britt-Inger Thorén
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Medlemskap

Vad är NSSU för en förening?

Så här anmäler du dig till vår verksamhet

NSSU är en ideell förening, politiskt och
religiöst obunden. Vi arrangerar föreläsningar,
studiebesök, vandringar, kulturarrangemang,
kurser, och resor.

1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se

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 1 200 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

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
Rabatterat pris på våra 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.

2.

Medlemsanmälan via www.nssu.se
Du anmäler dig genom att klicka på knappen
som finns på
vår hemsida www.nssu.se
Medlemsanmälan om du saknar internet
Du kan beställa anmälningsblankett hos Gunnel Rosenqvist, tel. 0707 - 52 06 61
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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 VT 2022

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, tid och plats för aktiviteten etc
•
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 anmälningsblankett 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

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
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Anmälan

Anmälan

Vad är NSSU för en förening och hur blir jag medlem?

Anmälan

Ångerrätt och Avanmälan

Om du inte får besked om antagning eller köplats

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal (DAL)

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.

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.

Jag har fått ett antagningsbesked utan betalningsuppgifter!

Hur avanmäler du dig till en aktivitet

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

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.

•
•

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!

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.

Om jag får förhinder kan jag överlåta min plats till någon annan?
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
Birgitta Randås		
Marianne Olsen		
Carin Lindroth		

tel: 0707 - 52 06 61
tel: 0705 - 92 18 21
tel: 0702 - 63 68 41
tel: 042 - 683 55
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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.

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.
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Ångerrätt

Anmälan

Anmälan

Anmälningsperioder och öppen anmälan

Föreläsningar
Digitala inspelningar våren 2022

Vi hoppas att vi kan genomföra vårt program som planerat. Två anmälningsperioder
gör att flexibiliteten ökar om vi måste ändra i utbudet. Andelen avbokningar minskar
också när aktivitetsstarten inte ligger så långt efter anmälan öppnat.

Vi kommer att spela in de föreläsningar som äger rum på torsdagar.
När du anmäler dig anger du om du vill se föreläsning på plats eller
digitalt. Visningstiden för respektive föreläsning anges i anmälningssystemet och på hemsidan.

Anmälningsgrupp 1:
•
Direktanmälan tisdagen 11 januari kl 10.00 till föreläsningar och kultur.
Öppen anmälan tisdagen den 11 januari kl 10.00 - torsdagen den 13 januari kl 18.00
till kurser och studiebesök med start före 17 mars.
Anmälningsgrupp 2:
•
Öppen anmälan tisdagen den 1 mars kl 10.00 - torsdagen den 3 mars kl 18.00
till kurser, cirklar, vandringar, studiebesök och resor med start efter 17 mars.

Vad är öppen anmälan?
Öppen anmälan innebär att alla, oavsett datavana har samma chans att
få plats på aktiviteter med begränsat antal platser.
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 aktivitetsgrupperna som ingår i ”öppen anmälan”.
Vid lottningen tar systemet hänsyn till den sökandes prioritering inom
respektive aktivitetsgrupp. Den aktivitet man först anmäler sig till får prioritet 1.		
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.

Högt söktryck när anmälan öppnar

Många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid
innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång!
Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger.
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Allt är en konspiration!
Låg USA:s regering bakom 9/11? Mördades John F. Kennedy av CIA? Dirigeras
flyktingströmmarna av George Soros? Är klimathotet en bluff? Styrs världen egentligen av
Bilderberggruppen, Illuminati, muslimer, judiska finansmän eller rymdödlor?
Skapades coronaviruset av vaccinindustrin och Bill Gates eller bör skulden läggas på 5Gtekniken? Är pandemin rentav en gigantisk bluff?
Coronapandemin har inte bara orsakat död och nedstängningar. Den har också framkallat konspirationsfeber. Viruset hade knappt lämnat Wuhan innan konspirationsteorierna
började spridas i sociala medier. Snart satte de också avtryck i verkligheten: mobilmaster
stacks i brand, folk vägrade följa restriktionerna, pandemiförnekare protesterade på gatorna
och vaccinationsviljan minskade.
Varför tror folk på konspirationsteorier? Hur uppstår de? Vilka blir följderna? Har
konspirationsteorier funnits länge eller är det ett nytt fenomen skapat av sociala medier?
Kent Werne är frilansjournalist, författare och föreläsare med fokus på samhällsfrågor och
kultur.
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 3 februari kl 13.30 - ca 15.00
Kent Werne frilansjournalist och författare
På plats: 221103. Digital inspelning: 221104
11/1 kl 10.00
På plats: 2/2, Digital inspelning: 1/5
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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Föreläsningar

Vi öppnar anmälan i två anmälningsperioder

Föreläsningar

Föreläsningar

Maria Nilsson är arkeolog och forskare knuten till Lunds universitet
genom Riksbankens jubileumsfond. Maria leder det enda svenska
aktiva arkeologiska projektet i Egypten, “Gebel el Silsila Projekt”.
På den arkeologiska platsen har flera banbrytande upptäckter gjorts
sedan projektets start 2012. T.ex. har man hittat ett krokodiltempel,
en verkstad där det tillverkades bl.a. sfinxer liksom en över 3000 år
gammal gravplats. En del har filmats av National Geographic och
Marias arbete i Egypten har gjort henne världskänd och förändrat
hennes liv. Vattenfyllda massgravar, sandhuggormar, huvudlösa krokodiler och plundrare
som lurar runt hörnet, det är inte en scen ur Indiana Jones utan en del av Marias vardag!
Maria Nilsson blev årets Rausingpristagare 2020 och hon medverkar i Fråga Lund.
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 17 februari kl 13.30 - ca 15.00
Maria Nilsson, forskare vid Lunds universitet
På plats: 221105, Digital inspelning: 221106
11/1 kl 10.00
På plats: 16/2, Digital inspelning: 1/5
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Britt-Inger Thorén, tel: 0723 – 24 80 40

Forskningen om fåglarnas flyttning – en omvälvande historia.
Nya metoder har påverkat forskningen om fåglarnas flyttning, t.ex.
ringmärkningsmetoden eller radartekniken. De senaste åren har en ny
revolution inträffat i samband med att enskilda fåglar kan följas i detalj
under flera år med hjälp av satellitbaserad radiotelemetri och elektronisk
miniatyrteknik. Detta ger många nya inblickar i vad som styr fåglarnas
flyttning och vad som händer när klimatet förändras.
Fåglarnas flyttning har visat sig vara mer imponerande än man kunnat
ana och silvertärnan är världsmästare i flyttning!
Thomas Alerstam är professor em vid Biologiska institutionen, Lunds
universitet. Han har fåglarnas flyttning som sitt forskningsområde.
Han har genomfört radarstudier över fåglarnas flykt och flyttning i
Sverige såväl som från isbrytare i både Arktis och Antarktis.
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 24 februari kl 13.30 - ca 15.00
Thomas Alerstam, prof em
På plats: 221107, Digital inspelning: 221108
11/1 kl 10.00
På plats: 23/2, Digital inspelning: 1/5
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Birgitta Randås tel: 0705 – 92 18 21
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Bedrägerier mot äldre - Brottsofferjouren
informerar
Bedrägerier mot äldre blir allt vanligare både på nätet, i hemmet
eller ute på stan. Hur skall man tänka föebyggande i sin vardag för
att inte riskera att utsättas för bedrägerier?
Brottsofferjouren arbetar med att ge stöd till brottsutsatta och deras
anhöriga. Man arbetar även förebyggande genom att informera om
hur man skyddar sig och man finns på Tingsrätten och ger stöd till
de som kallas som vittne.
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Måndagen den 28 februari kl 13.30 - ca 15.00
Britta Eliasson
221109
11/1 kl 10.00
27/2
Ingen avgift
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

I väntan på finanskrisen - vart är ekonomin på väg?
Det är nu mer än 10 år sedan den senaste finanskrisen – väntar en ny
kris runt hörnet? I Sverige pratar vi om bostadsbubbla och skenade
hushållsskulder – två klassiska ingredienser som ingår i alla större
finansiella kriser. Vad får Coronapandemin för ekonomiska
konsekvenser och hur påverkas framtidens samhälle?
Kommer samarbetet mellan EU:s stater att förstärkas eller förstärks
nationalstaterna? Blir pandemin en vändpunkt i världshistorien som
banar vägen för en hållbarhetsrevolution?
Fredrik N G Andersson, är docent vid Nationalekonomiska
institutionen vid Lunds Universitet
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 3 mars kl 13.30 - ca 15.00
Fredrik N G Andersson
På plats: 221110, Digital inspelning: 221111
11/1 kl 10.00
På plats: 2/3, Digital inspelning: 1/5
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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Föreläsningar

Föreläsningar

Nya arkeologiska upptäckter i Egypten

Föreläsningar

Föreläsningar

Det finns miljontals studier om livsstil och hälsa. Budskapet är att vi
lever längre om vi rör oss mer och äter hälsosam mat. Trots att vi aldrig
varit så insatta i hälso- och kostfrågor så är vi mer stillasittande än
någonsin och matvanorna är långt ifrån bra. Det finns mycket hälsa
kvar att vinna! Området är trendkänsligt, men hur farligt är egentligen
stillasittandet och vad är den bästa maten? Skiljer sig den äldre kroppen
från den yngre och i så fall på vilket sätt? Idag är det svårt att sålla
bland alla råd vi ser i tidningar och på sociala medier, råd som ibland
dessutom kan vara motsägelsefulla?
Så vad gör vi då – vi frågar livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius!
Mai-Lis Hellénius är läkare och professor i kardiovaskulär prevention med fokus på livsstil,
vid Karolinska Institutet. Hon kallas ofta ”livsstilsprofessor”. Mai-Lis Hellénius och hennes
forskarkollegor har länge forskat kring stillasittandets fara, hur motion påverkar hälsan, våra
matvanor och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 17 mars kl 13.30 - ca 15.00
Mai-Lis Hellénius, professor
På plats: 221112 Digital inspelning: 221113
11/1 kl 10.00
På plats: 16/3, Digital inspelning: 1/5
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Gunnar Bokedal, tel: 0702-30 04 90

Därför demokrati – om kunskap och folkstyre
Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i
våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora
sårbarhet. Utgör kunskapen en nödvändig förutsättning för
demokratin eller handlar demokrati bara om folkstyre?
Demokratin bör baseras på fakta och på vår tillgång till den
verklighet vi delar med varandra, men vad är sanning och vad
är populism? Kan vi göra demokratin livskraftig i en digitaliserad
offentlighet? Vore det bättre om experterna tog över?
Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskapen och demokratin och granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det
demokratiska samhället.
Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och medlem av
Svenska Akademien. Hon är författare till böckerna ”Därför demokrati : om kunskapen
och folkstyret ” samt ”Alternativa fakta”.
OBS - KLOCKSLAGET FÖR FÖRELÄSNINGEN!
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 21 april kl 13.00 - ca 14.30
Åsa Wikforss, professor och medlem i Svenska Akademien
På plats: 221116, Digital inspelning: 221117
11/1 kl 10.00
På plats: 20/4, Digital inspelning: 1/5
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Måltidens och festens historia
Missa inte chansen att resa tillbaka i (mål)tiden, lära dig om seder
från förr och få en större förståelse för mat, dryck och kulturen kring
det dukade bordet. Hur festade man på 1500-talet och varför skålar
vi? Vad är sprängd anka och hur mycket drack man egentligen på en
finare 1800-talsmiddag? Vi är en del av vår matkultur, vare sig vi
vill det eller inte. Liksom alla kulturformer är matkulturen en del av
det som gör oss till människor. Vår mat och vårt förhållande till mat
kan göra våra liv rikare och föra oss samman med andra människor.
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 31 mars kl 13.30 - ca 15.00
Peder Lamm, antikexpert, författare och TV personlighet
På plats: 221114, Digital inspelning: 221115
11/1 kl 10.00
På plats: 30/3, Digital inspelning: 1/5
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Margareta Svensson, tel: 0706-32 46 94
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Föreläsningar

Föreläsningar

Leva livet – senaste nytt om livsstil och hälsa!

Föreläsningsserie 1 - fokus på inrikespolitiska frågor

Hur står det till i Sverige?

Sluta Skjut - en strategi för att minska det grova våldet

I denna serie lägger vi fokus på polisens arbete och frågan vi ställer oss är:
Vad sysslar polisen med?
•
45 år som polis - vad har hänt under den tiden? Hur har jobbet förändrats och vilken
roll spelar mediernas bevakning av polisens arbete?
•
Sluta skjut - polisen arbete för att minska det grova våldet i Malmö. Hur arbetar man
och har man lyckats?
•
Så vill jag öka tryggheten i Helsingborg- visioner och tankar hos en ny polischef.
Hur ser han på uppdraget och vad vill han utveckla?

Den grova våldsbrottsligheten beskrivs som ett av de största
samhällsproblemen i Sverige idag. Sluta Skjut är ett pilotprojekt
som drivs av Brå i samverkan med Polismyndigheten, Kriminalvården och Malmö stad. En central utgångspunkt för strategin är
att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett
fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina
resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör.
De gängkriminella skjutningarna i Malmö har minskat de senaste
åren. Vilken roll har det omtalade projektet Sluta Skjut spelat för
det resultatet?
Caroline Mellgren, har tillsammans med en kollega utvärderat projektet Sluta Skjut.
Hon är biträdande professor i kriminologi vid Malmö Universitet. Hon är även
föreståndare för Enheten för polisiärt arbete som ger grundutbildningen till polis.

Mitt liv som polis och människa – en tillbakablick!
Som Skånepolisens presstalesperson och ansikte utåt, har Eva-Gun
Westford försett media och allmänhet med information om olyckor,
mord, sprängningar, skottlossningar och andra omskakande
händelser. Med värme, humor och dialog har hon förklarat för
medborgarna vad polisen gör och varför! Nu lämnar hon polisen
och går i pension, men hur ser hon tillbaka på sina 45 år inom
polisen?
Hur har rollen förändrats och vad är sant och falskt i massmedias
rapportering kring polisens arbete? Och naturligtvis – hur ser
relationen till kollegan Kurt Wallander ut idag?
Ewa Gun Westford har arbetat som polis i Skåne sedan 1973. Hon är författare till boken
Mitt Wallanderland och krönikör i Kvällsposten. Hon fick 2018 utmärkelsen Årets
medelpunkt av Skånska Akademin!
Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Måndagen den 7 februari kl 13.30 - ca 15.00
Ewa-Gun Westford
221118
11/1 kl 10.00
6/2
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88
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Tid: 			
Föreläsare:		
Aktivitetsnummer:
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Måndagen den 7 mars kl 13.30 - ca 15.00
Caroline Mellgren, bitr professor
221119
11/1 kl 10.00
6/3
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Mina visioner och tankar om polisens arbete i Helsingborg.
Karim Ottosson är sedan 1 september 2021 chef för Lokalpolisområde Helsingborg. Vilka utmaningar står han inför och hur
vill han göra Helsingborg tryggare? Vilken roll spelar det
förebyggande arbetet och hur använder man polisens resurser på
bästa sätt?
Karim tog examen från Polishögskolan 2000. Han var biträdande
chef i Helsingborg 2011-2015. Åren efter och fram till nu var
han chef i Ängelholm med ansvar för de polisiära insatserna i
Ängelholm, Höganäs, Båstad och Örkelljunga.
Tid: 			
Föreläsare:		
Aktivitetsnummer:
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Foto: Niklas Gustavsson
Måndagen den 4 april kl 13.30 - ca 15.00
Karim Ottosson, chef lokalpolisområde Helsingborg
221120
11/1 kl 10.00
3/4
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Lars Hansare, tel: 0738 - 00 73 60
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Föreläsningsserie 1 - fokus på inrikespolitiska frågor

Föreläsningsserie 2 - fokus på utrikespolitiska frågor

Vad händer i vår omvärld?

Migration - en ödesfråga

I denna serie belyser vi några kriser som ställer världens regeringar inför svåra
utmaningar.
•
Afghanistan - vad händer efter USA:s hastiga uttåg ur landet och hur agerar västvärlden för att påverka den nya regimen att respektera de mänskliga rättigheterna.
•
Migrationen innebär stora påfrestningar för solidariteten inom EU och sätter press på
regeringarna i medlemsländerna.
•
Vikten av vatten - klimatförändringarna medför vattenbrist i stora delar av
världen vilket leder till spänningar mellan länder och en ökning av världens
klimatflyktingar.

Europas länder bygger allt fler murar för att stoppa flyktingar
och migranter och kraftiga satsningar görs på mer gränsbevakning.
Människor tar sig ändå in illegalt i Europa samtidigt som polis och
kustbevakning också anklagas för illegala avvisningar. Migrationsfrågan splittrar både EU och Europas länder. Men Europas invandring
är globalt sett liten. De stora folkomflyttningarna sker på jordens
södra halvklot
Alice Petrén är mångårig utrikeskorrespondent för Sveriges Radio. Sedan 2015 är hon
migrationskorrespondent och dessförinnan för Sydeuropa i nästan ett decennium.
Tidigare har hon också arbetat på WHO i Genève, Riksbanken och SVT-Mosaik.

Afghanistan igår, idag och imorgon
En föreläsning om den aktuella politiska utvecklingen i
Afghanistan efter talibanernas maktövertagande förra året, med
en orientering om landets historia, samt om Svenska Afghanistankommitténs arbete för de mest utsatta grupperna i Afghanistan kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning.
Hur ser framtiden ut för landets befolkning?
Niclas Ericsson har bott och arbetat i Afghanistan för Svenska
Afghanistankommittén och är idag chef för SAKs kommunikationsenhet i Sverige.
Tid: 			
Föreläsare:		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		
			

Måndagen den 21 februari kl 13.30 - ca 15.00
Niclas Ericsson, Svenska Afghanistankommittén
221121
11/1 kl 10.00
20/2
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Anna-Lisa Trulsson-Evidon
Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21

18

Tid: 			
Föreläsare: 		
Aktivitetsnummer:		
Direktanmälan:		
Anmälan senast: 		
Avgift: 			
Lokal: 			
Ansvarig: 		
			

Måndagen den 21 mars kl 13.30 - ca 15.00
Alice Petrén		
221122
11/1 kl 10.00
20/3
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Anna-Lisa Trulsson-Evidon,
Birgitta Randås tel: 0705 –92 18 21

Vatten – hot eller möjlighet?
Historiens alla civilisationer har blomstrat eller gått under
beroende på hur väl de har lyckats hantera vatten. Vår egen tid är
inget undantag. Så vad innebär det att vi lever i en global vattenkris
och hur ska vi tackla den? Vad får det för konsekvenser när vattnet
inte räcker till alla? Är det sant att nästa krig kommer att utkämpas
om vatten? Och hur kan vatten hjälpa oss att uppnå de globala
utvecklingsmålen?
Journalisten, författaren och Afrikakorrespondenten Andreas Karlsson har i två
decennier rapporterat om vattenfrågor runtom i världen. Våren 2021 kom hans
bok ”Vatten – en historia om människor och civilisationer”.
Tid: 			
Måndagen den 25 april kl 13.30 - ca 15.30
Föreläsare: 		
Andreas Karlsson, journalist och författare
Aktivitetsnummer:		
221123
Direktanmälan:		
11/1 kl 10.00
Anmälan senast: 		
24/4
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
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Föreläsningsserie 2 - fokus på utrikespolitiska frågor

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

DATA/IT

MAT OCH DRYCK
Bli din egen gourmetkock!

Kurser

Bli bättre på att hantera din dator*, surfplatta eller mobil
På NTI-gymnasiet erbjuds vi åter igen att få en egen handledare (IT-student) under
7 tillfällen. Du får smarta tips på hur du ska använda din utrustning på bästa sätt,
effektivisera användning av programvaror och appar samt lära dig hur molntjänster
fungerar.
* OBS Endast Windowsdatorer - inte Mac (Apple)
Tid: 			
Grupp 1. Tisdagar 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4 och 26/4
			
kl 12.00 -13.10 			
			Grupp 2. Onsdagar 9/3, 23/3, 30/3, 6/4, 20/4, 27/4 och 4/5.
			
kl 13.30 - 14.40
Kursledare: 		
Mickey Missler, lärare NTI-gymnasiet
Aktivitetsnummer:
Grupp 1 221201
			Grupp 2 221202
Öppen anmälan: 		
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 21/2
Avgift:			Ingen avgift
Max antal: 		
24/grupp
Lokal: 			
NTI-gymnasiet, Carl Krooks gata 9, Helsingborg
Övrigt: 			
Ta med den bärbara enhet, dator, surfplatta, mobil som du vill
			arbeta med.
Ansvarig: 		
Birgitta Randås, tel: 0705 – 92 18 21
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Tid: 			
Aktivitetsnummer:
Kursledare: 		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Tisdagar 8/3, 22/3 och 5/4 kl kl 17.00 - 20.00
221203
Henrik Ljungqvist
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 21/2
780 kr inkl mat
16
Hemkunskapssalen Vikenskolan, Bokvägen 18, Viken
P-O Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Vin till påskbordet - en utmaning för de flesta!
Vad innebär påsken när det kommer till mat och dryck? En del tänker
på lamm, alla tänker på ägg, många tänker på lax och andra på fårfiol
eller sill. Öl och snaps är säkert självklara kompisar på påskbordet för
de flesta, men kan man servera vin till påskbuffén? Som alltid gäller
det att hitta rätt vin till maten på bordet och den här utmaningen gillar
Henrik som håller sin 17:e vinprovning för NSSU!
Tid: 			
Provning 1 Måndagen den 28/3
			
kl 18.00 - ca 20.30
			Provning 2 Måndagen den 11/4
			
kl 18.00 - ca 20.30
Aktivitetsnummer:
Provning 1 - 221204
			Provning 2 - 221205
Kursledare: 		
Henrik Ljungqvist
Öppen anmälan: 		
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 13/3
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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Kurser

Vi träffas under tre tisdagskvällar och lagar gourmetmat under
ledning av vår favoritkrögare Henrik Ljungqvist. Henrik är mer
eller mindre uppväxt i ett restaurangkök. Mormor var kokerska på
Vasatorpsgården, föräldrarna jobbar i branschen och själv har han
drivit flera prisbelönta restauranger bl.a restaurang Ella på Ven och
Wärdshuset Gamlegård i Helsingborg. Ella var med på Whiteguides
lista över Sveriges bästa restauranger flera gånger och Henrik lagade
även kungamiddagen i oktober 2010 då familjen Bernadotte firade
200-årsdagen av Jean Baptistes landstigning i Helsingborg.
Det blir en spännande resa!

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR
SPRÅK, LITTERATUR OCH SKRIVANDE
Engelsk konversation

Tid: 			
Kursledare: 		
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Tisdagar 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 och 31/5 kl 10.30 - 12.00
Marie Kihlberg Nelving, medlem i NSSU
221206
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 23/1
50 kr
8
Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg
Marie Kihlberg Nelving, tel: 0703 – 85 32 45

Bokcirkel för män - Ängelholm
Varför deltar så få män i boksamtal? Nu har ni chansen.
Tid: 			
			
Kursledare :		
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Tisdagar 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 och 24/5
kl 14.00 - 15.30.
Ulf Carlin, medlem i NSSU
221207
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 23/1
150 kr
8
Åvalla Församlingsgård, Södra Kyrkogatan 3, Ängelholm
Ulf Carlin, tel: 0762 – 60 99 56

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: 			
Kursledare: 		
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Tisdagar 8/2, 8/3, 12/4, 10/5 och 31/5 kl 14.00 - 15.30
Cissela Carlin, medlem i NSSU
221208
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 23/1
150 kr
10
Åvalla Församlingsgård, Södra Kyrkogatan 3, Ängelholm
Cissela Carlin, tel: 0706 – 55 87 01
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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.
Karin Sundberg leder cirkeln. Inför första mötet får du ett mejl med vilken bok du ska
läsa (du hämtar boken på stadsbiblioteket).
Tid: 			
Tisdagar 22/2, 15/3, 5/4 kl 11.00 - 12.30 och
			
26/4 kl 11.00 - 13.15
Kursledare: 		
Karin Sundberg, medlem i NSSU
Aktivitetsnummer:		
221209
Öppen anmälan: 		
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 7/2
Avgift:			50 kr
Max antal: 		
5
Lokal: 			
Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg
Ansvarig: 		
Karin Sundberg, tel 0703-68 17 67

KURSER OCH CIRKLAR - ÖVRIGT
Rörlighet & Balans – individuell
träning i mindre grupp
Hos Ann S. Andersson på Aktiv Träning Senior i
Helsingborg kan du få individanpassad träning i
mindre grupp. Rörlighet & Balans är ett ledarlett
pass på 45 minuter för 9 personer. Vi har fullt
focus på att förbättra rörligheten och balansen
bl.a. för att förebygga fallolyckor.
Passet utföres i lugnt tempo till rogivande musik
och avslutas med en stunds trevlig samvaro med kaffe och fralla.
Träningen pågår i tio veckor.
Tid: 			
			
Kursledare: 		
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Torsdagar 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 och
7/4 kl 09.00 - 09.45
Ann S. Andersson
221212
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 23/1
995 kr inklusive fika
8
AKTIV TRÄNING Senior, O.D. Krooks gata 53, Helsingborg
Britt-Inger Thoren, tel: 0723– 24 80 40
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Kurser

Kurser

Håll den engelska du en gång lärt vid liv. Vi träffas en gång i månaden. Alla är välkomna
bara du är villig att försöka enbart prata engelska.
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Cirkelträning - individuell träning i mindre grupp

Hjärt - och lungräddning

Hos Ann S. Andersson på Aktiv Träning Senior i Helsingborg kan
du få individanpassad träning i mindre grupp. Ann är Lic.Medicinsk
Tränare och kan därför erbjuda rätt träning även för den med sjukdom
eller skador vilket inte ska vara ett hinder för träning. Ingen åldersgrupp
har så stor nytta av fysisk aktivitet som äldre. Genom att regelbundet
belasta muskler och skelett och därmed förbättra styrka och rörlighet
kan man motverka åldersrelaterad ohälsa. Vinsterna med träning är
många: bättre balans, minskad risk för benskörhet, bra för hjärta, kärl
och blodsockernivå och dessutom är det roligt och socialt att träna och
man blir rörligare, piggare och gladare. Varje pass är 45 minuter och
avslutas därefter med en stunds trevlig samvaro med kaffe och fralla.

Kursen är en första hjälpenbehandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och
andning hos någon som fått hjärtstopp. Det är en metod som alla kan lära sig, och vi får
träna på att utföra hjärt-lungräddning på en docka.

Träningen pågår i tio veckor.

Tid: 			
Kursledare: 		
Aktivitetsnummer:
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Lokal: 			
Ansvarig: 		

Tisdagen den 1 mars kl 14.00 - 16.00
Soini Hartikainen
221213
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 14/2
80 kr (inkl liten fika)
12
Pingstkyrkan vån 2, Gåsebäcksvägen 10 i Helsingborg.
Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21

Studiecirkel - fågellivet i Råådalen
I vår skall vi lära oss mer om fågellivet i Råådalen. Vi inleder med att Thomas Alerstam
berättar om de häckningsinventeringar och vintervandringar han gjort i dalgången under
femtio år! Några häckande arter har ökat medan andra har minskat. Varför är det så?

Tid: 			
Grupp 1 Tisdagar 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3,
			
29/3 och 5/4 kl 14.00 - 14.45			
			Grupp 2 Torsdagar 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3,
			
24/3, 31/3 och 7/4 kl 11.00 - 11.45
Kursledare: 		
Ann S Andersson
Aktivitetsnummer:
Grupp 1 221210
			Grupp 2 221211
Öppen anmälan: 		
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 23/1
Avgift: 			
995 kr inkl. fika
Max antal: 		
8/grupp
Lokal: 			
AKTIV TRÄNING Senior, O.D. Krooks gata 53, Helsingborg
Ansvarig: 		
Britt-Inger Thorén, tel: 0723 – 24 80 40

24

Efter föreläsningen gör vi två fågelvandringar tillsammans med Ulrik Alm.
Vi räknar med att möta en del av de arter Thomas berättat om under introduktionen.
Tid: 			
Tisdagen den 12 april kl 13.00 -15.00
			Inledande föreläsning av Thomas Alerstam
			
Torsdagen den 5 maj kl 15.00 - ca 17.00
			
Vandring 1 med Ulrik Alm
			
Torsdagen den 2 juni kl 20.00 - ca 22.00
			
Vandring 2 med Ulrik Alm
Ledare: 			
Thomas Alerstam respektive Ulrik Alm
Aktivitetsnummer:		
221214
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 - 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 28/3
Avgift: 			
150 kr (inkl liten fika vid första tillfället)
Max antal: 		
30
Lokal: 			
Föreläsningen är på vån 2 i Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen
			
10 i Helsingborg. Vandringarna går vi Gantofta - Görarp fram
			
och åter, banad stig runt 3,5 km med lite stigningar.
Ansvarig: 		
Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21
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Trädgård

Kursledare: 		
Camilla Knapp som är
			utbildad trädgårdsarkitekt.
Max antal: 		
20/kurs
Avgift:			
180 kr/tillfälle inkl fika
Lokal: 			
Magasin 36, Bruksgatan 26 Höganäs
Ansvarig: 		
Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21

Kurser

Kurser

I vår har vi tre endagarskurser med fokus på både
trädgård, krukor och lite mat. Samma kursledare,
pris, lokal och programansvarig vid kurserna nedan.

Sov du lilla videung….nu är det dags att börja planera din uppstart av trädgården
Starta upp trädgården på våren och förbered för en härlig sommar med buskar, träd och
perenner. Planera för sommarblommande fröer och lökar på våren.
Försent för tidigt vad gäller? Förgro varför?
Ska allt nedvissnat i gröntunnan och vad gäller för gröntunnan egentligen?
Vattnets och näringens viktiga betydelse, för våra växter, efter vintervilan.
Hur vattnar man egentligen? Duttas det lite varje dag kanske…
Tid:			
Fredagen 18/3 kl 10.00 - 12.00
Aktivitetsnummer		
221215
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 - 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 3/3
Vintern rasat… En blommande täppa, trädgård eller köksträdgård med gott för både
öga och gom.
Sommarblommor eller perenner i kruka. Grönsaker i kruka går det?
Nyttodjur mot skadedjur.Trädgård för människor, bi och fjärilar.
Vad kan man äta och laga ur naturens skafferi? Kirskål, ramslök och annat både gott och
nyttigt. Lite tips på vad och hur man kan laga. Recept för den som vill....
Tid:			
Aktivitetsnummer		
Öppen anmälan: 		

Fredagen 22/4 kl 10.00 - 12.00
221216
1/3 kl 10.00 - 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 7/4

Sköna Maj välkommen… Plantera ut det vi har förgrott. Hur, när och varför.
Planteringstips för större och mer hållbar blomning.
Färgkombinationer, mode och trender i trädgården och på uteplatsen.
Rosor trädgårdens diva. Funderingar? Vattenblänk till nytta för de små och vackert för
ögat.
Lite prat kring våra vanligaste skadedjur och växtsjukdomar på träd, buskar och perenner.
Tid:			
Aktivitetsnummer		
Öppen anmälan: 		

Öresund - tur med forskningsfartyget Sabella
Sabella är knutet till Lunds universitet/Campus Helsingborg och båten används för både
forskning, provtagning och undervisning. Det är det enda undersökningsfartyget för marin
miljö i södra Sverige. Vi åker ut på en miljöinformationstur med marinbiolog ombord.
Vi kommer att få information om vad som döljer sig under ytan och vi får se prov på de
djur och växter som finns i sundet. Öresund är en unik marin plats där Östersjöns bräckta
vatten möter Kattegatts salta, vilket medför olika marina miljöer för djur och växter.
Tid: 			
Tisdagen den 31 maj			
			Grupp 1 kl 11.00 - 13.30			
			Grupp 2 kl 13.30 - 16.00
Aktivitetsnummer:		
Grupp 1 221218
			Grupp 2 221219
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 - 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 16/5
Avgift: 			
240 kr
Max antal: 		
22/tur
Samling: 		
Båthusgatan 15, Norra hamnen, Helsingborg
			
(där turfiskebåtarna lägger till)
Övrigt: 			
Tag gärna med fika.
Ansvarig: 		
Per-Olof Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88

Fredagen 13/5 kl 10.00 - 12.00
221217
1/3 kl 10.00 - 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 28/4
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Visning av Stadsteatern i Helsingborg - bakom kulisserna

Food Valley of Bjuv

Helsingborgs stadsteater invigdes 1976. Vi får en
rundvandring där vi upplever teaterns båda scener,
dess verkstäder och ateljéer. Dessutom får vi veta
hur en teaterföreställning växer fram. Teatern tillverkar
all dekor, kläder med mera i huset.
Stadsteatern sjuder av liv även bakom kulisserna!

Findus hade en gång visionen om ett Food Valley i Bjuv, ett matens motsvarighet till dataoch teknikindustrins Silicon Valley. I och med att Foodhills tog över Findus anläggningar i
Bjuv den 1 mars år 2018, så finns alla förutsättningar att förverkliga den visionen.
Findus hade 600 anställda när de upphörde med sin verksamhet. Idag har Food Valley 700
anställda!

Tid: 			
Onsdagen den 2 februari
			Grupp 1 kl 14.00 - 15.00		
			Grupp 2 kl 15.00 - 16.00
Aktivitetsnummer:		
Grupp 1 221301
			Grupp 2 221302
Öppen anmälan: 		
11/1 kl 10.00 - 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 23/1
Avgift: 			
50 kr
Max antal: 		
25/tillfälle
Samling: 		
Stadsteaterns foajé, Karl Johansgatan 1, Helsingborg
Ansvarig: 		
Britt-Inger Thorén, tel: 0723 – 24 80 40

Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
Ansvarig: 		

Vi får en guidad tur genom anläggningen och avslutar med lunch i personalmatsalen.
Onsdagen den 16 mars kl 10.30 - ca 13.30
221304
11/1 kl 10.00 t o m 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 1/3
100 kr inkl lunch
30
Foodhills i Bjuv
Om du är vegetarian eller allergiker meddela oss detta 14
dagar i förväg. Se telefonnummer nedan.
Carin och Åke Lindroth, tel: 0705 – 47 19 43

Kulturhuset Ravinen och Linneväveriet

Välinge Innovation
Välinge Innovation är ett världsledande företag som
bedriver forskning och utveckling främst inom
golvindustrin, men på senare tid också möbler.
Grundat 1993 är man pionjärer vad avser limfria s.k.
klickgolv. Genom sina innovationer har företaget
infört en ny världsstandard för hur man normalt
installerar golv. Idag täcker tekniken alla områden relaterade till mekaniska låssystem för
flytande golv men även till verktygslös montering av möbler och ytteknik för bl.a. golv.
Med över 3 500 patent och över 250 licenstagare är man också ett av Sveriges mest
lönsamma företag. Välinges forsknings- och utvecklingscenter samt produktionsanläggning ligger i Viken.
Mer information om företaget finns på deras webbplats www.valinge.se.
Tid: 			
Onsdagen den 2 mars kl 14.00 - ca 15.30
Aktivitetsnummer:		
221303
Öppen anmälan: 		
11/1 kl 10.00 t o m 13/1 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 16/2
Avgift: 			
50 kr
Max antal: 		
20
Samling: 		
Välinge Innovation Sweden AB, Prästavägen 513, Viken
Övrigt: 			
Lista med fullständiga personnummer kommer att lämnas till
			Välinge Innovation
Ansvarig: 		
Birgitta Larneby, tel: 042 – 685 85, 0736 – 54 67 89
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Vi inleder dagen med ett besök på det nyöppnade kulturhuset
“Ravinen”, beläget ett stenkast från Norrvikens Trädgårdar i Båstad.
Initiativtagare till kulturhuset är konstnärsparet Ulla och Gustav
Kraitz, som i tre decennier aktivt arbetat för att visionen om en plats
för konst på Bjäre ska bli verklighet. Vi får en guidad visning där vi
får veta mer om Ravinens utställningar och konstnärskap.
Därefter äter vi en lätt lunch bestående av soppa och bröd på Café
Celadon som är en del av Ravinen.
Efter lunchen fortsätter vi till Linneväveriet. Väveriet har funnits
på plats sedan 1949 vilket gör det till Sveriges äldsta linneväveri.
Det är idag en unik leverantör av linnetextilier såsom bordsdukar,
sänglinne, handdukar m.m. Vi får en guidad visning.
Som avslutning på dagen kan man besöka Boarps Köpcentrum som ligger granne med
väveriet.
Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
Ansvarig: 		

Fredagen den 8 april kl 11.00 - ca 15.00
221305
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 24/3
235 kr inkl inträde, guidning och sopplunch
25
Parkeringsplatsen till Kulturhuset Ravinen i Båstad
Om du är vegetarian eller allergiker meddela oss detta 14
dagar i förväg. Se telefonnummer nedan.
Carin och Åke Lindroth, tel: 0705 – 47 19 43
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Bokbinderi, boktryckeri och Bjärhus

Söderåsens nationalpark (Skäralid)

Vi gör ett studiebesök på Ljungbergs Tryckeri AB/Klippans
Bokbinderi och Bjärhus. Tryckeriet har anor från 1909 och började
som ett accidenstryckeri. Det är nu ett av Sveriges äldsta och största
arkoffsettryckerier. Klippans Bokbinderi grundades år 1949 av Stig
Carlsson. År 2015 hamnade bokbinderiet och tryckeriet under
samma hatt – Scanner Color AB. Vi får en guidad tur genom såväl
tryckeriet som binderiet.
Lunchen intar vi på Bjärhus. Gården är från 1600-talet men redan på 1100-talet brukade
cisterciensermunkarna på Herrevadskloster jorden. Gården odlar massor av fina KRAVgrönsaker samt föder upp ekologiskt lamm och nöt. Möjligheter till inköp i gårdsbutiken. .

Naturen är omväxlande och bjuder på lummiga lövskogar,
mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag
och vilda utsikter. Vi börjar med att halva gruppen åker upp
till Kopparhatten för att beundra utsikten och få lite information om själva sprickdalen - Skäralid. Den andra gruppen tar en
promenad på ca 800 meter runt Skärdammen med professionell
guidning. Vandringsleden är spångad och den är inte svårframkomlig.
Därefter skiftar vi grupper.
Det finns även ett välordnat “Naturum” att besöka.

Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
Ansvarig: 		

Torsdagen den 28 april kl 11.00 - ca 14.00
221306
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 13/4
125 kr inkl lunch
30
Ljungbergs Tryckeri AB, Åbytorpsvägen 12, Klippan
Om du är vegetarian eller allergiker meddela oss detta 14
dagar i förväg. Se telefonnummer nedan.
Carin och Åke Lindroth, tel: 0705 – 47 19 43

Muggar, tekoppar, änglar och gemensamhetsbad
Kerstin Tillberg ger en presentation av sig själv:
“Jag har ett märkligt kärleksförhållande till leran.
Inget annat kan göra mig så euforisk, fly förbannad
och fysisk i mitt uttryck. Så länge jag lever och
älskar leran, ska jag kela med detta material och
fortsätta att förhoppningsvis också glädja andra”.
Lunchen intar vi på det anrika caféet i Ransvik, där kvinnor och män först började bada
tillsammans. Dessförinnan var Ransvik inskeppningshamn för kol till Kullens fyr.
Ransvik ligger lite svårtillgängligt till! Med bil tar man sig till en parkeringsplats uppe på
Kullaberg. Från parkeringsplatsen går en handikapphiss jämsides med en trappa ner till
kaféet, som ligger vid vattenbrynet. Enligt uppgift ska handikapp-hissen fungera
Tid:			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
Ansvarig: 		

Fredagen den 6 maj kl 11.00 - ca 14.00
221307
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 21/4
175 kr inkl lunch
30
Parkeringsplatsen vid Mölle Kapell
Om du är vegetarian eller allergiker meddela oss detta 14
dagar i förväg. Se telefonnummer nedan.
Carin och Åke Lindroth, tel: 0705 – 47 19 43
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Vi avslutar dagen med lunch på Röstånga Gästgiveri med anor från
första hälften av 1600-talet.
Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
Ansvarig: 		

Fredagen den 13 maj kl 10.00 - 14.00
221308
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 28/4
125 kr inkl lunch
30
Parkeringsplatsen, Skäralid (Söderåsens nationalpark)
Om du är vegetarian eller allergiker meddela oss detta 14
dagar i förväg. Se telefonnummer nedan.
Carin och Åke Lindroth, tel: 0705 – 47 19 43

Varalövs Gårdsbutik
I Ängelholms kommun finns 368 jordbruksföretag med totalt
516 “anställda”. Ett av dessa är Varalövs Gård med trädgårdsodling som specialitet, vilket alltid innebär dagsfärska grönsaker
beroende på säsong. Vi får en rundvandring på odlingen, i butiken
och i produktionsköket.
Vi avslutar besöket med en liten måltid på sparrissoppa, kaffe och
kaka.
Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Ansvarig: 		

Fredagen den 20 maj kl 12.30 - ca 14.00
221309
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 5/5
50 kr inkl soppa, kaffe och kaka
30
Varalövs Gårdsbutik, Helsingborgsvägen 434, Ängelholm
Carin och Åke Lindroth, tel: 0705 – 47 19 43
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Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR
Stadsvandring i Helsingborg - “10 historiska kvinnor”

Historisk vandring i Helsingborg

När det pratas om Helsingborgs historia är det ofta rika och mäktiga män som står i fokus
och alla de kvinnor som också levt och verkat i staden hamnar i skymundan. Historia har
ofta skrivits av män om män. Men en stads historia rymmer så mycket mer – alla de som
lever och bor i en stad är med och formar den. Vi gör därför en vandring om tio kvinnor
som på olika sätt gjort avtryck i Helsingborgs historia. På vandringen får du historien om
alltifrån lärarinnor till en barnamörderska.

Helsingborg ruvar på spännande historia från forntiden och framåt.
Denna historia är bara delvis känd av en större publik. Staden har
landets mest omfattande lokalhistoriska verk, större än Stockholms
t ex, vad det kan bero på? Fanns det en vikingaborg i Helsingborg?

Vår guide på vandringen är Anna Palm.
Tid: 			
Vandring 1 Onsdagen den 6 april kl 10.00 - ca 11.45
			Vandring 2 Söndagen den 10 april kl 14.00 - ca 15.45
Aktivitetsnummer:		
Vandring 1 – 221401
			
Vandring 2 - 221402
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 anmälan t.o.m 22/3
Avgift: 			
50 kr
Max antal: 		
20/vandring
Samling: 		
Stadsbibliotekets huvudingång (vid fontänen), Bollbrogatan 1,
			Helsingborg (Stadsparken)
Övrigt: 			
Vandringen är 3 km lång och avslutas utanför Dunkers
			Kulturhus, Helsingborg
Ansvarig: 		
Birgitta Larneby, tel: 042 – 685 85, 0736 – 54 67 89

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 på vandringarna är Mona Green, medlem i NSSU.
Tid: 			
Vandring 1 Onsdagen den 20 april kl 13.30 - ca 15.00.
			Vandring 2 Måndagen den 16 maj kl 13.30 - ca 15.00.
Aktivitetsnummer:
Vandring 1 - 212403
Vandring 2 - 212404
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 anmälan t.o.m 5/4
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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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 III:e sin bröllopsfest och vad sa Linné om staden?
Vilka storheter inom klassisk musik har varit i Mariakyrkan osv, osv?
Vår guide på vandringen är Widar Narvelo, f.d. kommunekolog.
Tid: 			
			
Aktivitetsnummer:
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
			
Ansvarig: 		

Vandring 1 Onsdagen den 27 april kl 14.00 - ca 16.00
Vandring 2 Måndagen den 23 maj kl 14.00 - ca 16.00
Vandring 1 - 221405
Vandring 2 - 221406
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 12/4
50 kr
20/vandring
Vid modellen nedanför terasstrapporna och därefter går vi
uppför terasstrapporna till Kärnan.
Anders Larneby, tel: 0705 – 55 66 04

Landskapshistorisk vandring på Kullaberg - Himmelstorp
Följ med på en landskapshistorisk vandring genom de gamla inägomarkerna vid
Himmelstorp 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 Himmelstorp ännu mer
spännande.
Tid: 			
Fredagen den 29 april kl 10.00 - ca 12.30
Aktivitetsnummer:		
221407
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 14/4
Avgift: 			
90 kr
Max antal: 		
25
Samling: 		
Parkeringen vid Skogvaktarbostället (Himmelstorps nedre
			parkering)
Övrigt: 			
Vi kommer att gå på torr mark i bitvis kuperad terräng
			
Medtag gärna fika och kikare
Ansvarig: 		
Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08
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Landskapshistorisk vandring på Kullaberg - Björkeröd

Industristaden Ängelholm

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.

Ängelholm utvecklades från 1800-talets slut till en industristad. Hamnen, sockerbruket och
järnvägen var först och sedan tillkom tre läderindustrier, ett gjuteri som blev cykelfabrik
och en batterifabrik – detta var de större industrierna. Vandringen går från Stortorget över
Sockerbruksområdet, via Batterifabriken och Pyttebanan till platsen för Grönvalls
läderfabrik.

Tid: 			
Fredagen den 29 april kl 14.00 - ca 16.30
Aktivitetsnummer:		
221408
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 14/4
Avgift: 			
90 kr
Max antal: 		
25
Samling: 		
Björkeröds parkeringsplats (tag till vänster när du passerat
			
Kockenhus och kommer fram till vägskälet vid Frilufts			främjandets stuga)
Övrigt: 			
Vi kommer att gå på torr mark i bitvis kuperad terräng
			
Medtag gärna fika och kikare
Ansvarig: 		
Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

Småryd - en dunge du sett
Du har säkert sett den lilla skogen när du kört förbi
på väg 111. Många vet knappt om det är möjligt att
ta sig dit... men det ska vi reda ut! Småryd - en fin
lövskogsrest av en tidigare spridd biotop på Kullahalvön. Vi besöker den i majtid när alltfler flyttfåglar
fyller på för varje dag. Lättgången terräng även om
stigen bitvis är smal. Inga stigningar.
Vår guide på vandringen är Ulrik Alm.
Tid: 			
Måndagen den 2 maj kl 13.00 - ca 15.00
Aktivitetsnummer:		
221409
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 17/4
Avgift: 			
50 kr
Max antal: 		
30
Samling:			
Samling på parkeringen vid Allerums kyrkas östra sida
			
Vi behöver samåka härifrån eftersom parkeringen vid Småryd
			är liten.
Övrigt:			
Medtag gärna fika och kikare
Ansvarig: 		
Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08
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Vår guide på vandringen är Johan Brinck
Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
Ansvarig: 		

Onsdagen den 4 maj kl 14.00 - ca 16.00
221410
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 19/4
50 kr
25
Stortorget, Ängelholm
Avgiftsbelagda och tidsbegränsade parkeringsplatser i centrala
Ängelholm
Anders Larneby, tel: 0705 – 55 66 04

Arild – En promenad i S:t Arilds fotspår
Följ med på en vandring genom Arild, det lilla fiskeläget
vid Kullabergs norra strand. Arild är berömt för sina fordom
rika fiskefångster som lockade fiskuppköpare ända från
Småland, sin vilda skönhet som drog hit konstnärer från
Sverige, Norge, Danmark och Tyskland till Mor Cillas
pensionat och så småningom turister, som hjälpte fiskarbefolkningen att kompensera sig för uteblivna fångster, när
fisket minskade i havet utanför byn i skuggan av Sadelberget.
Vi följer framförallt spåren efter legenden om S:t Arild, med de avtryck han gjort i lokalbefolkningens berättelsetradition, i två olika kapell och i Gisela Trapps målningar.
Våra guider på vandringen är Clas Hellstrand, medlem i NSSU och Sverker Johansson.
Tid: 			
Måndagen den 9 maj kl 13.00 - ca 16.00
Aktivitetsnummer:		
221411
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter t.o.m 24/4
Avgift: 			
50 kr
Max antal: 		
20
Samling: 		
Parkeringen vid Arilds hamn. Buss 223 går till Bussplatsen
			
Arild, varifrån man får ta sig till fots ner för branten via
			
Hålevägen, Östra Fiskargränd och Klötesvägen till
			parkeringen vid hamnen.
Övrigt: 			
Längden på vandringen är ca 3 km och vi kommer bitvis att gå
			
i backar. Medtag gärna fika.
Ansvarig: 		
Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08
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Klockgrodornas rike på Mölle fälad med Vattenmöllan

Christinelund – en artrik lövskog

Vi promenerar från Mölle stationshus längs Västra Bangatan,
Tvärvägen och Södra Strandvägen till grinden vid Mölle
Fälad. Vandringen går längs havet fram till vattensamlingarna
där klockgrodorna har sitt årliga “klockspel” där hanarna
försöker överrösta sina rivaler om honornas gunst. Ett sällan
hört skådespel!
Vi vandrar vidare till Vattenmöllans fina kvarnanläggning med
anor från 1600-talet. Här blir vi guidade av Hasse Hansson,
ordförande i föreningen Vattenmöllans Vänner och tillika ägare av
fastighetens båda bostadshus. Vi guidas och får titta in i kvarnhuset och lyssna till projektets långa och framgångsrika historia.

Du har åkt ner- eller uppför backen många gånger - och
kanske anat herrgården därinne i grönskan. Men den
miljön lämnar vi därhän när vi tar en titt på det lilla fina
reservatet med härlig lövskog i de norra delarna av
området. Vi kan räkna med rikt fågelliv så här i slutet av
maj. Säkert känner vi doften av ramslök. Stigen är bitvis
smal, spång på kanske 50 meters sträcka.

Tid: 			
			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
Ansvarig: 		

Onsdagen den 11 maj kl
13.00 - ca 15.30
221412
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter t.o.m 26/4
50 kr
30
Parkeringen på Västra Bangatan vid Mölle stationshus.
Vandringen är ca 5 km tur och retur. En del av vandringen är i
terräng med ojämnt underlag. Medtag gärna fika och kikare!
Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

Stadsvandring i Gamla Helsingör
Helsingör grundades på 1200-talet och hade sin storhetstid
från 1400-talet till mitten på 1800-talet. Intäkterna från
sundstullen skapade utveckling och rikedom i staden.
På vandringen ser vi några av de välbevarade husen bl.a.
Sundstullskvarteret, Lübeckerhusen och Helsingörs
Domkyrka S:t Olai. Vi tittar också på någon av de vackra
bakgårdarna och besöker kvarteret där sjömännen och deras
dambekanta höll till på de små krogarna.
Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
Ansvarig: 		

Onsdagen den 18 maj kl 11.00 - 12.30
221413
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefer t.o.m 3/5
160 kr (färjebiljett ingår ej)
20
Minnesstatyn på Blomstertorget i Helsingör
Efter vandringen ger Erik tips om trevliga lunchrestauranger.
Erik Olsen, tel: 0705 – 12 71 95
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Vår guide på vandringen är Ulrik Alm.
Tid: 			
Onsdagen den 25 maj kl 13.00 - ca 15.00
Aktivitetsnummer:		
221414
Öppen anmälan: 		
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter t.o.m 10/5
Avgift: 			
50 kr
Max antal: 		
30
Samling: 		
Parkeringen vid Allerums kyrkas västra sida
			
Vi behöver samåka härifrån eftersom parkeringen vid 		
			Christinelund är liten.
Övrigt: 			
Medtag gärna fika och kikare.
Ansvarig: 		
Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08

Byavandring i Mölle
Under två timmars rundvandring med start 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 ”Löjet skimrar igen: Fler halva sanningar från Mölle”, utkom förra
sommaren, men under byavandringen presenteras enbart hela sanningar och inget annat.
Boken kan inköpas efter byavandringen direkt av författaren.
Vår guide på vandringen är Christer Elfversson, medlem i NSSU.
Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Övrigt: 			
			
			
Ansvarig: 		

Onsdagen den 1 juni kl 10.00 - ca 12.00
221415
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefer t.o.m 17/5
50 kr
20
Parkeringen framför stationshuset i Mölle.
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.
Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08
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Veteranbusstur i Helsingborg

Upplevelser på Norra Själland

Helsingborgstrafikens museiförening - HTMF är en ideell förening där man tillvaratar
transportmedel av musealt intresse, som använts i lokaltrafiken i Helsingborg. En av
veteranbussarna tar oss med på en guidad tur runt Helsingborg, Sundets pärla och den
äldsta staden runt Öresund. Nostalgi varvat med spännande guidning kommer att ge oss en
härlig eftermiddag. Vi får uppleva gammalt och nytt från norr till söder i vårt Helsingborg.

Vi börjar vår resa på Välas parkering vid entré 5. Bussen måste avgå därifrån 07.45!
Vi besöker först Roskilde Domkyrka, byggd i flera etapper med fyra gravkapell.
De äldsta delarna av kyrkan är från sent 1100-tal. Kyrkan har varit gravkyrka för de
flesta danska regenter, totalt ligger här 20 kungar och 18 drottningar.
Här får vi en guidad tur som varar ca.1 timme.
Vi äter en dansk “frokostplatte” med vin/öl/vatten på Pipers Hus, ca. 15 minuters
promenad från kyrkan. Kl. 13.30 kör vi norrut längs Roskilde fjord till Jaegerspris.
Här besöker vi slottet, som var en kungsgård med namnet Abrahamstrup från 1300-talet.
År 1673 döps kungsgården om till Jaegerspris Slott av overhofjaegermester Vincentz von
Hahn. År 1854 köps slottet av Frederik VII som gåva till sin hustru Grevinde Danner.
Efter hans död 1863, grundade Grevinde Danner en stiftelse för “fattige fruentimmere af
arbejderstaenden”. Slottets välbevarade rum och inredning är i huvudsak så som det var
under Frederik VII och Grevinde Danners tid.

Tid: 			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Ansvarig: 		

Tisdagen den 17 maj kl 14.00 - 16.00
221501
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefter t.o.m 2/5
100 kr
49
Sundspärlans parkering, Fältarpsvägen, Helsingborg
Britt-Inger Thorén, tel: 0723 – 24 80 40

Efter vår guidade tur kopplar vi av med en kopp kaffe med kaka på Café Kignaes.
Kl 16.45 kör vi vidare norrut för besök på Hundested Sandskulptur Festival.
Denna festival hålls varje år med inbjudna konstnärer från hela världen, som skapar
fantastiska sand-skulpturer, oftast baserat på något tema.
Här går vi runt på egen hand och beundrar konstverken. Ca. kl 19.00 åker vi tillbaka till
Helsingborg.
Tid:			
Aktivitetsnummer:		
Öppen anmälan: 		
Avgift: 			
Max antal: 		
Samling: 		
Ansvarig: 		
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Tisdagen den 7 juni kl 07.45
221502
1/3 kl 10.00 t o m 3/3 kl 18.00 därefer t.o.m 2/5
950 kr inklusive förtäring enligt ovan.
50
Väla parkering entré 5 senast 07.30
Marianne Olsen, tel: 0702 – 63 68 41
Erik Olsen, tel: 0705 – 12 71 95
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Kulturevenemang - öppet även för icke medlemmar
Vårkonsert med TONICAORKESTERN

Amadeus - Helsingborgs Stadsteater

Stort tack till alla er NSSU-are som besökte Tonicas
konsert i GA kyrkan den 23 okt. Det blev en härlig
nystart efter pandemin! Har du inte besökt våra
konserter, så kommer i mars - 22 ett fint tillfälle:
Tonicas 60 musiker presenterar då en rapsodi av
ROBERT WELLS BÄSTA i ett musikaliskt
fyrverkeri där allt kan hända.....
Robert har under många år varit en oerhört uppskattad musiker och entertainer. Ta bara konceptet
”Rhapsody in Rock” - Sveriges kanske största
musikaliska succé någonsin. Robert Wells har även
blivit uppmärksammad internationellt, inte minst i
Kina. Där blev han speciellt utvald som ansvarig för
musik till invigningen av OS i Peking.

Salieri hatar Mozart!
Han står inte ut med den unge konkurrentens framgångar. Inte heller med hans bortskämda, stökiga
stil och utsvävningar som går stick i stäv med alla
ideal. Ändå kan han inte låta bli att i hemlighet
beundra honom. För den gudfruktige Salieri hör
Herrens röst genom Mozarts underbara musik.
Driven av missunnsamhet och ilska, ackompanjerad
av musikhistoriens allra vackraste toner, gör Salieri
upp med Gud och släpper taget om sina principer
för att kunna krossa sin rival. Hur långt kan avundsjuka driva en människa?
När Miloš Formans Amadeus gick upp på biograferna
1984 fick Wolfgang Amadeus Mozart nya fans
världen över. Liksom i filmen, skruvas Stadsteaterns
version upp med hjälp av en stor ensemble, häftiga kostymer och mycket humor.
Björn Kjellman spelar rollen som Salieri, Einar Bredefeldt den unge Mozart och Karin
Li Körsbärsdal gör rollen som Constanze.

Detta blir sjunde gången Tonica får äran att
samarbeta med denna estradör. Givetvis deltar även Roberts suveräna kompgrupp - Lasse
Risberg på bas och Roine Johansson på trummor. Glädjande nog kommer även sångerskan
Maria Wells att medverka. Tillsammans med The Vocalettes har Maria turnerat världen
runt med Rhapsody in Rock, samarbetat med Lionel Richie, framträtt i Royal Albert Hall
och i den statliga kinesiska televisionen.
Kvällens dirigent är Christer Ekstedt, omtyckt musikprofil, trumpetpedagog och dirigent.
Christer är även en uppskattad trumpetsolist med regelbundna konserter i södra Sverige.
Höjt biljettpris - men större rabatt till NSSUs medlemmar, se nedan!
Besök tonicaorkestern.se för mer information.
Vi önskar er varmt välkomna till en festlig kväll på Helsingborgs Konserthus!
Tid: 			
Lördagen den 5 mars kl 19 00 till ca 21 00, med paus
Aktivitetsnummer:		
221601
Direktanmälan:		
11/1 kl 10.00
Anmälan senast:		
6/2
Avgift:			
360 kr för medlemmar, 460 kr för icke medlemmar
Maxantal: 		
100
Lokal: 			
Helsingborgs Konserthus
Samling: 		
Foajén på Konserthuset där konsertbiljetterna delas ut
Övrigt: 			
Numrerade platser. Konserthuset öppnar ca 1,5 timme före
			
konserten. Det finns särskilda platser för rullstolar.
			
Bokning av rullstolsplats sker via info@nssu.se.
			
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ta in rollator i
			konsertsalen.
Ansvarig: 		
Sten Nordenmalm, tel 0739 - 19 63 64 via sms
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På scen medverkar dessutom Helsingborgs Symfoniorkester.
Det här blir ett färgsprakande spektakel – ett party du måste vara med på!
Tid: 			
Lördagen den 2 april kl 17.00 - ca 21.00
			
(föreställningen börjar kl 18.00)
Aktivitetsnummer:		
221602
Direktanmälan:		
11/1 kl 10.00
Anmälan senast: 		
8/2
Avgift: 			
515 kr inklusive räk-/rostbiffsmörgås med bordsvatten,
			
alkoholfri öl, Fanta eller Cola (val sker på plats).
			
Serveras kl 17.00 i foajén.
			
Vi njuter av kaffe och en liten kaka i pausen.
Max antal: 		
60
Samling: 		
Foajén på Helsingborgs Stadsteater där teaterbiljetterna delas
			ut
Ansvarig: 		
Britt-Inger Thorén, tel: 0723 – 24 80 40
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Anteckningar

Skottland i samarbete med Lunds Senioruniversitet - 26/4 - 2/5
Senioruniversitetet i Lund, som har ett flerårigt resesamarbete med CK:s Resor, kommer
att arrangera en rundresa i Skottland 26/4 - 2/5 2022. Resan var tänkt att äga rum i
september 2021 men den blev inställd pga Corona. Nu hoppas vi på bättre tur - det finns
10 lediga platser. När du anmäler dig via anmälningssystemet så skickar vi din anmälan
vidare till CK resor. De kommer därefter att kontakta dig och skicka ut en bokningsbekräftelse. Du kan läsa mer på https://cksresor.se
Christers resor har resegarantier i enlighet med Kammarkollegiets bestämmelser se www.kammarkollegiet.se. När resan ställdes fick de som så önskade full återbetalning
för sina utlägg.
Christer samt Skottlands- och whiskykännaren Jöran Nielsen är reseledare.
Resans pris 17.985:-/person i dubbelrum vid min. 30 personer, enkelrumstillägg 2.700.Allt detta ingår i resans pris:
Flyg t/r Kastrup-Edinburgh.
Buss m. toalett under resan.
Övernattningar på nedanstående hotell
Frukost
6 middagar (dryck utöver vatten ingår ej), varav en på restaurang i Edinburgh
1 Skotsk afton med middag, dryck och show samt buss t/r
4 luncher (dag 2, 3, 4, 6 där dryck utöver vatten inte ingår)
Samtliga entréer som gruppen gör gemensamt
26 - 30/4
Rundresa i det skotska höglandet med vandringar, studiebesök, tur med veterantåg, båttur
på Loch Ness, besök på whiskydestillerier m.m. Boende: Strathspey hotel:
3- stjärningt hotell omgivet av vacker natur uppe i de skotska högländerna, härligt beläget i
den skotska höglandsbyn Aviemore, porten till Cairngorms nationalpark med sin storslagna
natur.
1 - 2/5
Vi bekantar oss med Edinburgh. Stadsrundtur med möjlighet till shopping, besök på
Edinburgh castle m.m. Boende: Mercure Edinburgh Princess Street hotel:
Detta 3-stjärniga hotell ligger ligger mitt emot Scott Monument och National Gallery på
Princes Street och har ett fantastiskt läge, en gemytlig atmosfär och utsikt över Edinburgh
Castle.
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