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Det har lagts ner ett stort arbete i styrelsen och programgrupperna - jag vill rikta ett stort 
tack till de eldsjälar bland våra medlemmar, som tar fram intressanta program av olika 
slag, leder aktiviteter, hanterar administrationen, ställer upp som funktionärer på våra  
föreläsningar mm.
När vi startade föreningen var vi ca 30 medlemmar. Idag har vi nästan 1 200 medlemmar!  
Vi har sedan starten 2013 haft 699 aktiviteter med nästan 42 000 anmälningar!  
Trots det har antalet som sköter administration och programverksamhet inte ökat! 

Vi behöver därför fler händer som aktivt hjälper till på olika sätt och jag lovar att du  
kommer in i ett härligt gäng! Ett varningens ord: det är faktiskt så givande att man lätt blir 
fast. De flesta av oss har hunnit vara här 6 - 9 år!
Din insats kan vara att du har idéer om nya aktiviteter, eller så kan du kanske ordna  
studiebesök, t.ex. på din gamla arbetsplats, ordna/leda en vandring, studiecirkel eller  
en bokcirkel.
Då kan det vara en bra start att gå in i någon av våra programgrupper där vi tillsammans tar 
fram de nya programmen. Eller så har du erfarenhet som gör att du kan tänka dig att ingå i 
styrelsen (kräver viss datavana). 
Vi kommer att bjuda in till informationsmöten under året så att vi kan berätta  
mer om hur administration och programverksamhet fungerar och varför/på  
vilket sätt vi behöver din hjälp. För att säkra föreningens framtid måste vi få  
in nya kuggar i maskineriet!
Vi kommer att fortsätta med att spela in vissa av våra föreläsningar i höst och sända dem 
digitalt via vår hemsida. Kostnaden för att spela in föreläsningarna är hög och det är en 
viktig framtidsfråga om vi skall fortsätta med digitala aktiviteter som ett komplement till 
vår ordinarie verksamhet.
Jag 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!

Hoppas vi ses i höst!

Per-Olof Lindberg,  
Ordförande
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Vad är NSSU för en förening?
NSSU är en ideell förening, politiskt  och  
religiöst obunden. Vi arrangerar föreläsningar,  
studiebesök, vandringar, kulturarrangemang,
kurser, och resor. 
 

NSSU har inget kansli och inga anställda.  
Allt arbete i föreningen är ideellt och det är  
ett litet antal personer som ser till att verksam- 
heten 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

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
• 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.     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

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 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. 

• Om du inte hittar mejlen in din inkorg - kontrollera din skräppost!

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

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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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 skicka 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

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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Föreläsningar

Bäst före - en föreläsning om ålder och åldrandet!
Två dagar innan Henrik fyllde 50 fick han ett brev från  
Region Skåne. Han tänkte att hans arbetsgivare ville  
gratulera honom på födelsedagen! Men det var ett  
erbjudande om testning för att förebygga prostatacancer.

Varför tänker vi så mycket på ålder? Vad händer  
egentligen med kroppen när vi blir äldre? Kan vi göra  
något åt det? Och är 70 verkligen det nya 20?

Med prat, humor och sång förklarar Fråga Lund-läkaren Henrik Widegren hur sex, drugs 
and rock’n’roll omvandlas till sex, mediciner och läkarrock.  
 

Ålderskriser behandlas bäst med glädje!

Tid:    Torsdagen den 15 september kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Henrik Widegren 
Aktivitetsnummer:  På plats 222101. Digital inspelning: 222102 
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats 14/9. Digital inspelning: 18/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar
   Den digitala aktiviteten är endast öppen för medlemmar. 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88

Hur tämjer vi och husdjuren varandra?
Under pandemiåren har allt fler skaffat hund eller katt. Hur ”tämjer” 
vi varandra, hur är djurens syn på oss och världen och vad har vi att  
lära av dem?  
Hur mycket av hundens beteenden är medfödda och hur mycket är ett 
resultat av uppväxtmiljön?  När blev vildkatten tam? Var vill katten  
bli klappad för att må extra bra och hur ”pratar” katter med varandra?  
Detta och mycket mer kommer vi att få svar på.
Bo Söderström arbetar som chefredaktör på Kungl. Vetenskapsakademien.  
Han är docent i biologi och har varit intresserad av djur sedan tidig ålder. Han har skrivit 
flera böcker om våra husdjur: ”Hur tänker din katt” och ”Hur tänker din hund”.

Tid:    Torsdagen den 29 september kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Bo Söderström 
Aktivitetsnummer:  222103 
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00, anmälan senast 28/9 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:    Britt-Inger Thorén, tel: 0723 - 24 80 40 

Vi öppnar anmälan i två anmälningsperioder
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 att anmälan öppnat.

Anmälningsgrupp 1:
• Direktanmälan tisdagen den 23 augusti kl 10.00 till föreläsningar och kultur
• Öppen anmälan tisdagen den 23 augusti kl 10.00 - torsdagen den 25 augusti kl 18.00 

till kurser, vandringar, studiebesök och resor med start före 17 oktober. 

Anmälningsgrupp 2:
• Öppen anmälan tisdagen den 27 september kl 10.00 - torsdagen den 29 september  

kl 18.00 till kurser, cirklar, vandringar, studiebesök med start efter 17 oktober

Vad är öppen anmälan - lottning?
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 aktivitets-

grupperna 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. 

Anmälningsperioder och öppen anmälan

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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Föreläsningar

Mer om tillit och trygghet!
Ukraina-kriget har gjort de flesta av oss ännu mer medvetna än tidigare 
om hur stort vårt behov av tillit och trygghet är. Våldet i sig skrämmer  
oss. Och det gör också krigets obegriplighet – vi vill ju så gärna tro oss  
”förstå”. Gör vi inte det, är tilliten och tryggheten i gungning.
Bodil Jönsson är professor emerita, fysiker, forskare, författare och  
folkbildare, känd från Fråga Lund, sommarpratare i P1 mm.
Bodil var vår första föreläsare och nu är det 5:e gången vi får ta del av hennes klokskap!

Tid:    Torsdagen den 27 oktober kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Bodil Jönsson  
Aktivitetsnummer:  På plats: 222106, Digital inspelning: 222107 
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats: 26/10, Digital inspelning: 18/12 
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

Ålderismen och dess konsekvenser
Äldre idag är yngre än någonsin! Dagens 70 plussare lever aktiva liv  
med mycket motion och utlandsresor. Hela 90 procent i den generationen 
känner sig friska och trivs med sina liv. Ändå buntar man ofta ihop  
gruppen ”äldre” och ser det som ett kollektiv fast det inte är det. 
Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering,  
med betoning på situationen för äldre. Ålderism är kanske den mest  
accepterade formen av fördom som existerar i dag, och den form av  
diskriminering som det tas lättast på. Negativa uttalanden och åsikter är accepterade på ett 
helt annat sätt om de är riktade mot äldre än om de vore riktade mot andra grupper. 
Åldersdiskriminering är den av de sju diskrimineringsgrunderna som är svårast att göra 
något åt enligt Världshälsoorganisationen och den utgör ett allvarligt hot mot hälsan.

Barbro Westerholm är en årsrik läkare med erfarenhet från forskning och att ha varit 
verksam i Socialstyrelsen, Apotek AB, Världshälsoorganisationen (WHO), olika 
organisationer inom civilsamhälle och politik. 
 

Tid:    Torsdagen den 13 oktober kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Barbro Westerholm 
Aktivitetsnummer:  På plats: 222104, Digital inspelning:222105 
Direktanmälan:   23/8 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats: 12/10 Digital inspelning: 18/12 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Margareta Svensson, tel: 0706 - 32 46 94

Jesus i ett historiskt perspektiv
Alla har hört talas om mannen från Nasaret som var verksam i  
Galileen, hamnade i bråk med de styrande i Jerusalem och  
avrättades i relativt ung ålder.  
 

I den här föreläsningen berättar Dick Harrison om den historiska 
personen Jesus men han resonerar också kring fundamenten i  
kristendomen, uppståndelsen, himmelsfärden, miraklen. Finns det 
historiska belägg för detta? 
Följ med på en spännande resa!

Dick Harrison som gästar NSSU för sjätte gången, är professor i historia vid Lunds  
universitet. Han har skrivit ett sjuttiotal böcker och även synts i underhållningsprogram 
som ”På spåret” mm. Boken Jesus utkom i maj 2021. 

Tid:    Torsdagen den 1 december kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Dick Harrison 
Aktivitetsnummer:  På plats: 222109, Digital inspelning: 222110 
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00,   
Anmälan senast:   På plats: 30/11, Digital inspelning: 18/12 
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

Föreläsningar

Är vi ensamma eller........
Frågorna kring liv och civilisationer på andra håll i universum är  
bland det mest fantasieggande man kan tänka sig. Senare tids  
forskning inom astronomi, speciellt då sökandet efter exoplaneter  
(planeter kring andra stjärnor) ställer dessa frågor i speciellt fokus.  
I föredraget ges en bred genomgång av vilka förutsättningar som  
krävs för liv, vilka möjligheter vi har att upptäcka utomjordiskt liv  
och slutligen hur man skulle kunna kommunicera med en fjärran  
civilisation.

Tid:    Torsdagen den 17 november kl 13.30 - ca  15.00  
Föreläsare:   Ragnar Erlandsson, prof em, medlem i NSSU 
Aktivitetsnummer:  222108 
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00, anmälan senast 16/11 
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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Att åldras är inget för en vekling!
Ja att åldras är inget för veklingar lär Bette Davis krasst ha konstaterat och visst känner vi 
oss kanske lite trötta och slitna ibland? 
• Varför envisas man med att ”förminska” all text i telefonen, på förpackningar och i 

tidningen? Texten är ju dessutom suddig!  
• Det är väldigt vad alla runt mig plötsligt pratar så tyst och varför måste jag hela tiden 

höja ljudet på TV:n?
• Jag känner mig ofta stel och har ont när jag reser mig efter att ha suttit ett tag.       

Hjälper det att träna eller skall jag vila? 

Syn, hörsel och våra leder påverkas när vi blir äldre. Vad finns det för hjälp och vad kan jag 
göra själv. Vi frågar tre experter! 

Se bra ut som åldring!
Det händer mycket med ögat när det åldras. Förändringarna tar  
framför allt fart efter 50 år. Det är oundvikligt att synen försämras  
med stigande ålder, men det finns ändå mycket du kan göra för att  
ta hand om dina ögon på bästa sätt. 
Torra ögon, sämre mörkerseende, grå starr, förändringar i gula  
fläcken och glaukom är vanligt – men vad kan man göra?  
 

Kan jag göra något själv och när måste jag opereras? 
Vi frågar ögonläkaren Annika Rosell!

Tid:    Måndagen den 19 september kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Annika Rosell 
Aktivitetsnummer:  222111  
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00, anmälan senast 18/9 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Lars Hansare, tel: 0738 - 00 73 60

Föreläsningsserie 1 - Reservdelsmänniskan Föreläsningsserie 1- Reservdelsmänniskan

Vaa - jag hör inte vad du säger! 
Föreläsningen ger en övergripande bild av den mänskliga hörseln,  
konsekvenserna av hörselnedsättning och tinnitus. Vi får också en  
inblick i hur hörselnedsättning och buller tycks inverka på kognitiv  
prestation och varför hörselnedsättning verkar vara en riskfaktor  
för demens.

Jonas Brännström är docent och universitetslektor på avdelningen  
för Logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet 

Tid:    Måndagen den 17 oktober kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:  Jonas Brännström 
Aktivitetsnummer:  222112 
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00, anmälan senast 16/10 
Avgift:    50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 
Lokal:    Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg 
Ansvarig:   Marie Kihlberg Nelving, tel: 0703 - 85 32 45 

Artros - inget kul när det gör ont!
Artros är en av världens vanligaste sjukdomar och är enligt Världs-
hälsoorganisation (WHO) en av de tio mest invalidiserande  
sjukdomarna i hög- och högre medelinkomstländer.  
 

Artros (ibland kallat ledsvikt) är en sjukdom som angriper leder och 
bryter ned brosk, ligament, skelett, menisk, ledhinnor och muskler. 
Sjukdomen drabbar oftast knän, höfter och leder i fingrarna, men 
kan också utvecklas i ryggrad, axlar, käkled och fötter. I princip så 
kan artros drabba vilken led som helst i kroppen och ibland även 
flera leder samtidigt. Vid artros i flera leder samtidigt pratar man ibland om generaliserad 
artros.
Men varför får vi artros? Vilka är de vanligaste symptomen? Måste jag opereras eller kan 
jag göra något själv - vi frågar Andrea Dell’isola fysioterapeut och postdoktoral forskare i 
ortopedi vid Lunds universitet.

Tid:    Måndagen den 21 november kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:  Andrea Dell’isola 
Aktivitetsnummer:  222113 
Direktanmälan:  23/8 kl 10.00, anmälan senast 20/11 
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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Internationell medling - om att lösa väpnade konflikter
Säkerhetsläget är sämre än på länge, men trots detta är det allt färre  
konflikter som löses genom internationell medling. Vad beror detta  
på? Har dagens konflikter ändrat karaktär som gör det svårare att  
medla? Den forskning som Isak Svensson leder ska hjälpa oss att  
förstå varför konflikter uppstår men också hur vi kan lösa dem.

Isak Svensson är professor vid institutionen för freds- och konflikt- 
lösning vid Uppsala Universitet och har ett livslångt engagemang  
för frågor om fred och konfliktlösning.

Tid:   Måndagen den 3 oktober kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och  
   konfliktforskning vid Uppsala Universitet 
Aktivitetsnummer:  På plats: 222114, Digital inspelning: 222115 
Direktanmälan:   23/8 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats: 2/10, Digital inspelning: 18/12 
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

Utsikt mot omvärlden i en konfliktfylld tid
Under senare tid upplever vi en mycket dramatisk utveckling i världen.  
Det kalla kriget har återuppstått och ställer världssamfundet inför stora utmaningar.  
Dessutom frågar sig många hur det står till med demokratin i USA. Mellanårsvalet i  
november kan ge oss en fingervisning. 
 

Föreläsningsserie 2 - Fred eller konflikt?

Sveriges säkerhet i en osäker tid
Sveriges säkerhet har kommit alltmer i blickpunkten på senare år. 
Vårt strategiska läge, konflikter i vårt närområde och stormakternas 
kamp om inflytande har påskyndat upprustningen av det svenska 
försvaret. Sveriges säkerhet är baserad på en fungerande säkerhets- 
ordning, men vad kan hända om den inte fungerar? Hur skyddar vi  
oss i en orolig värld, är medlemskap i NATO vägen framåt? 
 

Stig Rydell är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien med lång erfarenhet av  
militär strategi och säkerhetspolitik Han har tjänstgjort på försvarshögskolorna i  
Stockholm, Oslo, Helsingfors och inom NATO.
 

Tid:    Måndagen den 7 november kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Stig Rydell,  fd överstelöjtnant  
Aktivitetsnummer:  På plats: 222116, Digital inspelning:  222117 
Direktanmälan:   23/8 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats: 6/11, Digital inspelning: 18/12 
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

Föreläsningsserie 2 - Fred eller konflikt?

Föreläsningar

USA - Mellanårsval i en tid av ökad polarisering  
och hot mot demokratin
De ledande demokratiforskningsinstituten är alla överens om att vi  
nu bevittnar en stark tillbakagång för demokratin runt om i världen.  
Att unga demokratier är sårbara för auktoritära tendenser kan vi  
kanske föreställa oss men att äldre sådana med USA i spetsen nu rör  
sig i auktoritär riktning förvånar många forskare. I juni 2021 gick över  
300 forskare i USA ut och varnade för att flera faktorer som nu förändras i de amerikanska 
vallagarna hotar att helt underminera systemets grundprinciper.  
Vad förklarar detta och vad innebar mellanårsvalets utfall för utvecklingen framåt? 
 

Frida Stranne är forskare med inriktning på amerikansk politik och samhällsutveckling. 
Hon figurerar ofta som expert i svensk media och har skrivit flera böcker om USA.

 Tid:    Måndagen den 5 december kl 13.30 - ca 15.00 
Föreläsare:   Frida Stranne, fil doktor i freds och utvecklingsforskning 
Aktivitetsnummer:  På plats: 222118, Digital inspelning:  222119 
Direktanmälan:   23/8 kl 10.00 
Anmälan senast:   På plats: 4/12, Digital inspelning: 18/12 
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
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Mousserande viner - passar till mycket!
Mousserande vin är så mycket mer än bara sällskapsdryck att skåla i.  
En unik egenskap gör att det passar mycket bra att kombinera med  
mat: bubblorna! Tillsammans med bubblorna gör hög fruktsyra och  
sötma att mousserande vin är mycket användbart och spännande att  
matcha med mat. Mousserande vin tillverkas överallt i vinvärlden men  
hur framställs då ett mousserande vin? Vilken mat passar bäst till ett  
mousserande vin? Vi frågar Henrik Ljungqvist.

Tid:    Måndagen den 10/10 kl 18.00 - ca 20.30
Aktivitetsnummer:  222204
Kursledare:   Henrik Ljungqvist 
Öppen anmälan (lottning):  23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 25/9 
Avgift:    350 kr inkl vin och tilltugg 
Max antal:   25 
Lokal:    Madame Moustache, Wärdshuset Gamlegård, N Storg. 9, Hbg 
Ansvarig:   P-O Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Glassprovning
Kom och prova gelato och glass på Kullabygdens Vanilj och  
Choklad! Vi börjar med en god kopp kaffe från eget rosteri.  
Sedan pratar vi om skillnaderna mellan gelato och glass, hur  
tillverkningen går till och vilka råvaror som används.  
Under tiden får du prova så mycket gelato och sorbet du orkar! 
 

Tid:   Tisdag 6/9 kl 18.00 - ca 19.00 
Kursledare:  Johan Rasmusson 
Aktivitetsnummer:  222201 
Öppen anmälan (lottning):  23/8 kl 10.00 - 25/8 18.00 därefter anmälan t.o.m 31/8
Avgift:    250 
Max antal:  20 
Lokal:    Kullabygdens Vanilj och Choklad, Bruksgatan 36 C, Höganäs 
Ansvarig:   Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21

MAT OCH DRYCK

Chokladprovning och pralintillverkning, 2 dagar
Dag 1 Vi pratar om chokladens ursprung och historia. 
Vi provar olika sorters choklad och upptäcker samtidigt vad som  
händer med chokladen under tillverkningsprocessen.  
Provningen avslutas med presentation av Kullabygdens vanilj och  
choklads egen tillverkning och provsmakning av praliner. 
Dag 2 Vi börjar med en god kopp kaffe. Sedan pratar vi lite  
allmänt om provningen ni deltagit i dag 1. Ni får på er förkläden  
och kavlar upp ärmarna och får lära er koka tryffel, temperera choklad och gjuta praliner. 
Det tar ca 3 timmar. Du gör 3 olika sorters praliner med olika tekniker (ca 30 praliner) som 
du tar med dig hem . Är du snabb hinner du med en glass i pausen. Tag med egna innes-
kor!
Dag 1 är gemensam för båda grupperna, dag 2 är vi indelade i mindre grupper

Tid    Dag1 måndagen den 26 september kl 14.00 - 15.30 
   Grupp 1 Dag 2 – tisdagen den 27 september kl 18.00 - 21.00 
   Grupp 2 Dag 2 – onsdagen den 28 september kl 18.00 - 21.00
Kursledare:   Johan Rasmusson
Aktivitetsnummer:  Grupp 1, 222202 
   Grupp 2, 222203
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 11/9
Avgift:    650 kr
Max antal:   10/grupp
Lokal:    Kullabygdens Vanilj och Choklad, Bruksgatan 36 C, Höganäs
Ansvarig:   Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Bli din egen gourmetkock!
Vi träffas under tre tisdagskvällar och lagar gourmetmat under ledning av vår favorit- 
krögare 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!

Tid:    Tisdagar 25/10, 8/11 och 22/11 kl 17.00 - 20.00 
Aktivitetsnummer:  222205 
Kursledare:   Henrik Ljungqvist 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m  10/10 
Avgift:    780 kr inkl mat 
Max antal:   16 
Lokal:    Hemkunskapssalen Vikenskolan, Bokvägen 18, Viken 
Ansvarig:   P-O Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88
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Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

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

Tid:   Tisdagar 13/9, 11/10, 8/11 29/11 och   
   13/12  kl 14.00 - 15.30 
Kursledare:   Ulf Carlin, medlem i NSSU  
Aktivitetsnummer:  222208 
Öppen anmälan (lottning):  23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 1/9
Avgift:    125 kr 
Max antal:  8  
Lokal:    Ängelholms Stadsbibliotek, Ängelholm  
Ansvarig:   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:   Tisdagar 6/9, 4/10, 1/11, 22/11 och 6/12  kl 14.00 - 15.30 
Kursledare:   Cissela Carlin, medlem i NSSU  
Aktivitetsnummer:  222207 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 1/9 
Avgift:    125 kr 
Max antal:   10  
Lokal:    Ängelholms Stadsbibliotek, Ängelholm  
Ansvarig:   Cissela Carlin, tel: 0706 - 55 87 01

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Ölprovning
Öl är den äldsta kända alkoholdrycken och har producerats 
i över 7 000 år. Under kvällen provar vi olika ölsorter och 
vi får lära oss mer om hur de framställs och vad det är som 
gör att de smakar så olika.Vi får även kunskap om hur man 
lämpligast kombinerar öl med mat. Välkommen till en  
minnesvärd upplevelse tillägnad denna tusentals år gamla 
dryck. 
 

Tid:   Måndag 14/11 kl 18.00 - 20.30 
Kursledare:  Henrik Ljungqvist 
Aktivitetsnummer:  222206 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan  t.o.m  30/10  
Avgift:    350  inkl öl och tilltugg 
Max antal:  25 
Lokal:    Madame Moustache, Wärdshuset Gamlegård, N Storg. 9, Hbg 
Ansvarig:   P-O Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88

SPRÅK, LITTERATUR OCH SKRIVANDE

Engelsk konversation
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.

Tid:    Tisdagar 20/9, 11/10, 8/11 kl 10.30 - 12.00  
   och 6/12 kl 10.30 - 12.45
Kursledare:   Marie Kihlberg Nelving, medlem i NSSU
Aktivitetsnummer:  222209
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 5/9
Avgift:    50 kr
Max antal:   8
Lokal:    Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg  
Ansvarig:   Marie Kihlberg Nelving, tel: 0703 - 85 32 45

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 Folkuniversitetet). 
Tid:    Tisdagar 4/10, 25/10, 15/11 kl 11.00 - 12.30 och  
   6/12 kl 11.00 - 13.15  
Kursledare:   Eva Berndtsson, medlem i NSSU 
Aktivitetsnummer:  222210 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 19/9 
Avgift:   50 kr  
Max antal:   6 
Lokal:    Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg  
Ansvarig:   Eva Berndtsson, mejl:evaandstevan@gmail.com
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Cirkelträning - individuell träning i mindre grupp
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 som inte ska behöva vara ett hinder för träning. Ingen ålders- 
grupp har så stor nytta av fysisk aktivitet som äldre. Genom att regel- 
bundet belasta muskler och skelett och därmed förbättra styrka och  
rörlighet kan man motverka åldersrelaterad ohälsa. Under passet får du  
också träna balans. Du cirkulerar mellan olika stationer och tränar  
ca 1 minut/station. Ann rättar/instruerar så att du gör övningen på bästa  
sätt utifrån dina förutsättningar.  
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 därefter blir det en stunds trevlig samvaro med kaffe och fralla.  
Träningen pågår i tio veckor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tid:    Grupp 1 Tisdagar 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10,  
   1/11, 8/11 och 15/11 kl 14.00 - 14.45  
   Grupp 2 Onsdagar 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10,  
   26/10, 2/11, 9/11 och 16/11 kl 13.00 - 13.45 
Kursledare:   Ann S Andersson 
Aktivitetsnummer:  Grupp 1 222211    
   Grupp 2 222212 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter  anmälan t.o.m 31/8
Avgift:    995 kr inkl. fika 
Max antal:   10/grupp 
Lokal:    AKTIV TRÄNING Senior, O.D. Krooks gata 53, Helsingborg  
Ansvarig:   Britt-Inger Thorén, tel: 0723 - 24 80 40

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR
KURSER OCH CIRKLAR - ÖVRIGT

Prova på bridge
Att spela bridge är i hög grad en social aktivitet där  
man träffas i olika former, umgås och samtidigt på ett  
spännande sätt stimulerar hjärnan. Oavsett på vilken  
nivå man är, från nybörjare till elit, har man stort utbyte av att spela bridge!

Tid:    Tisdag 20/9 kl 13.00 - 16.00 
Kursledare:   Ann Charlotte Sandberg 
Aktivitetsnummer:  222214 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 5/9
Avgift:    50 kr 
Max antal:   24 
Lokal:    Bridgeklubben Tre Sang, Rundgången 22, Helsingborg 
Ansvarig:   Ann Charlotte Sandberg tel: 0706 - 82 95 15 

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Hjärt - och lungräddning
Kursen ger kunskap kring första hjälpen - behandling som ges för att få igång hjärt- 
verksamhet 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.

Tid:    Tisdagen den 13 september kl 14.00 - 16.00 
Kursledare:   Soini Hartikainen, Civilförsvarsförbundet 
Aktivitetsnummer:  222213 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 31/8
Avgift:    80 kr (inkl liten fika) 
Maxantal:   12 
Lokal:    Pingstkyrkan vån 2, Gåsebäcksvägen 10 i Helsingborg. 
Ansvarig:   Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21
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Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

Skriv ner din historia
Vi är nästan 1 200 medlemmar i NSSU. Vi har 
alla levt ett långt liv och har samlat på oss minnen 
och erfarenheter. Med stor säkerhet skulle barn 
och barnbarn och nära vänner vilja veta mer.  
Nu kan du få tips om hur du formulerar dig i ord 
och bild. 

• Hur kom det sig att du blev skåning
• Mitt livs resa.
• Vad gjorde Curt på Capri.
• Tänk om jag tagit nästa buss.
• Mitt liv som dynamitard.
• Inte bara skor i Kumla.

Listan kan göras lång.....
Till hösten inbjuder vi dig att ta del av en skrivcirkel och lära dig hur man gör research,  
sorterar idéer, väljer bland etablerade former för skrivande, typsnitt, tempus, berättarjag, 
disposition, digitalisering, omfång m.m. Vi kommer också att ge tips på hur en bok blir till. 
Tack vare digitala tekniker är det både enkelt och inte så kostsamt att foga samman bilder 
och texter till egna verk.
Vi tror att du har alla de färdigheter som krävs. Blygs inte att visa fram dem under fyra 
eftermiddagar i höst.

Tid:    Tisdag 20/9 kl 15.00 - 17.15 därefter  
   11/10, 1/11 och 22/11 kl 15.00 - 16.30 
Kursledare:   Lars Hansare, författare och medlem i NSSU 
Aktivitetsnummer:  222215 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 5/9
Avgift:    50 kr 
Maxantal:   12 
Lokal:    Helsingborgs Stadsbibliotek, Gula rummet. 
Ansvarig:   Lars Hansare, tel: 0738 - 00 73 60

Kurser och studiecirklar - ENDAST MEDLEMMAR

 K
urser

Aktuella världspolitiska frågor
I en starkt föränderlig värld där vi nyss haft en pandemi följd av ett krig i Europa finns ett 
behov av samtal och eftertanke. 
Denna studiecirkel ger en möjlighet att diskutera världsläget ur olika perspektiv.
Tänkbara ämnen är ”Det förändrade säkerhetsläget i Europa”, ”Storbritannien efter EU”, 
”Pandemipolitik”, ”Hur ska all el produceras?”.  
Den exakta dagordningen fastställs vid den första träffen.
Studiecirkeln leds av Lotta Hördin, tidigare politisk chefredaktör vid Helsingborgs Dag-
blad.

Tid:    Tisdag 4/10, kl 15.00 - 17.15 därefter  
   18/10, 1/11 och 15/11 kl 15.00 - 16.30 
Kursledare:   Lotta Hördin 
Aktivitetsnummer:  222216 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 19/9
Avgift:    300 kr 
Maxantal:   12 
Lokal:    Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25, Helsingborg  
Ansvarig:   Margareta Svensson, tel: 0706 - 32 46 94

Hur kör man i trafiken?
Kom och delta i informationen och diskussionen kring vad som  
är rätt och fel i trafiken! Har regler tillkommit/förändrats eller  
kan jag fortsätta köra som jag alltid gjort? Är det kanske så att  
reglerna inte alltid är kristallklara? För hur kör man egentligen i  
en rondell och när gäller högerregeln? Vad betyder att anpassa  
hastigheten och var får jag inte parkera? Vad är lämpligt avstånd  
till andra fordon och när måste man använda blinkers? Vi lovar  
en härlig diskussion mellan deltagarna och de snart färdigutbildade trafiklärarna för det 
finns få saker som väcker så mycket känslor som bilkörning och “alla trafikgalningar som 
finns nu för tiden”. Vi diskuterar utifrån verkliga platser i nordvästra Skåne tex E6,  
Brohultsrondellen efter ombyggnaden etc. Snart färdiga trafiklärare går igenom teorin och 
vi diskuterar de frågor deltagarna tar upp. Utbildarnas egna lärare deltar också. 

Vill du körträna i trafik kan du boka in en tid i anslutning till kursen.

Tid:   Måndag 31/10, Tisdag 1/11, Onsdag  2/11 kl 09.15 - 12.00   
Kursledare:   Trafiklärare från Utbildarna 
Aktivitetsnummer:  222217 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 16/10 
Avgift:   50 kr inkl kaffe 
Max antal:   12 
Lokal:    Utbildarna, Atlantgatan 6, 25 25 Helsingborg 
Ansvarig:   Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21
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Studiebesök - ENDAST MEDLEMMAR

Bisonsafari
Vad sägs om en kött- och bisonsafari på den skånska 
landsbygden?  “Bengts Bison” har en flock på 58 djur av  
arten amerikansk präriebison, i sina hägn. Arten var nära  
att utrotas under 1800-talet, men idag har djuren en stabil  
tillväxt. Vi får en guidad tur ute i hägnen bland dessa stora  
och fantastiska djur. Dagen avslutas med en lunch tillagad  
på bisonkött! Något vegetariskt alternativ finns inte att få.

Tid:    Måndagen den 5 september  
   kl 12.00 - ca kl 15.00 
Aktivitetsnummer:  222301 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter  
   anmälan t.o.m 31/8
Avgift:    200 kr inkl lunch 
Max antal:   30 
Samling:   Bengts Bison, Härningevägen 171, Ängelholm 
Ansvarig:   Carin o Åke Lindroth tel: 0705 - 47 19 43

Kullabygdens Lantbruksmuséum o Bakgård
Vi startar på Lantbruksmuséet (Zackows gård) med att  
förevisas gamla traktorer, ångdrivna bilar samt skörde- och  
jordbruksredskap från farfars tid. Visningen sker delvis via en 
traktorvagn, som tar oss till granngården (Bakgården), där vi  
intar kaffe och hembakat bröd. 

Vi får också ta del av spettekakstillverkningens alla  
hemligheter och processer. 

Tid:   Fredagen den 16 september kl 10.30 - ca 13.30
Aktivitetsnummer:  222302 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8  kl 18.00  
   därefter anmälan t.o.m 1/9 
Avgift:    130 kr inkl fika 
Max antal:   30 
Samling:   Zackows gård, Mjöhultsvägen723, Jonstorp 
Ansvarig:   Carin o Åke Lindroth, tel: 0705 - 47 19 43

Wallåkra stenkärlsfabrik
Svenska industriminnesföreningens utmärkelse,  
”Årets industriminne”, gick 2021 till Wallåkra Sten-
kärlsfabrik. Här har tillverkats stenkärl sedan 1864 
och fabriken är fortfarande i högsta grad levande.  
Än idag tillverkas de saltglaserade brunglänsande 
stenkärlen i sin ursprungliga autentiska miljö.  
 

Vi får en presentation av historia och tillverknings- 
process. Därefter äter vi lunch på restaurangen.  
 

För den som önskar finns det också tid för en promenad i det  
omgivande naturreservatet, “Borgen”, eller ett besök i det  
närliggande “Tomatens hus”.

Tid:    Fredagen den 23 september kl 10.30 - ca 13.00 
Aktivitetsnummer:  222303 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 8/9
Avgift:    225 kr inkl lunch 
Max antal:  30 
Samling:   Wallåkra Stenkärlsfabrik, Drejarestigen, Vallåkra 
Ansvarig:   Carin o Åke Lindroth, tel: 0705 - 47 19 43

Studiebesök - ENDAST MEDLEMMAR

Food Valley of Bjuv
Findus hade en gång visionen om ett Food Valley i Bjuv, ett matens motsvarighet till data- 
och 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!
Vi får en guidad tur genom anläggningen och avslutar med lunch i personalmatsalen.      
 

Tid:    Grupp 1 Måndagen den 10 oktober kl 10.30 - ca 13.30    
   Grupp 2 Torsdagen den 10 november kl 10.30 - ca 13.30
Aktivitetsnummer:  Grupp 1 222304 
   Grupp 2 222305
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 25/9
Avgift:    125 kr inkl lunch 
Max antal:   30/grupp 
Samling:   Foodhills i Bjuv
Ansvarig:   Carin och Åke Lindroth, tel: 0705 - 47 19 43
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Mölle fiskrökeri
Vi får en presentation och rundvandring i rökeriet där  
rökningen sker på gammaldags vis med vedeldning  
och spånrök.  
Vi äter också en lätt lunch bestående av en laxtallrik. 

Tid:    Onsdagen den  
   16 november kl 12.00 – ca 13.30 
Aktivitetsnummer:  222310 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 1/11
Avgift:    160 kr inkl lunch 
Max antal:   30 
Samling:   Mölle Fiskrökeri, Keramikgatan 2, Höganäs 
Ansvarig:   Carin o Åke Lindroth tel: 0705 - 47 19 43 

Studiebesök - ENDAST MEDLEMMAR

Magnihill  -  en modern grönsaksproduktion
Mitt i den skånska myllan (i Mörarp) ligger  
Magnihill gård.
  

“Här har vi med varsamhet och omtanke förädlat 
grönsaker sedan min far köpte gården 1957”,  
säger Wiveca Almgren nuvarande VD och ägare  
till företaget. 
Vi får en rundvandring och en inblick i odling och produktion, sortiment, kvalitet och miljö 
samt recept för tillagning. Inte minst begreppet “ekologisk odling” kommer att belysas.  
 

Företaget omsätter idag 240 miljoner SEK per år och har 45 medarbetare.  
 

Tid:    Onsdagen den 26 oktober kl 13.30 - ca 15.30 
Aktivitetsnummer:  222307 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m  11/10 
Avgift:    50 kr 
Max antal:   30 
Samling:   Magnihill, Hjortvägen 61, Mörarp 
Ansvarig:   Carin o Åke Lindroth, tel: 0705 -  47 19 43

Polisutbildningen i Malmö
Polisyrket är ett viktigt arbete som ger möjlighet att göra  
skillnad för människor. Det är ett komplext arbete och  
en polis måste kunna hantera svåra situationer och möta  
människor med olika bakgrunder. Hur går utbildningen  
till och vad krävs för att bli polis?  
 

Vi får besöka olika träningslokaler och ta del av hur  
utbildningen är upplagd.

Tid:    Onsdagen den 19 oktober kl 13.00-14.30
Aktivitetsnummer:  222306 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m  4/10 
Avgift:    50 kr 
Max antal:   30 
Samling:   Malmö Universitet (Kranen), Dockgatan 4, Malmö   
   Från Malmö C ca 1,5 km:s promenad eller så tar du buss nr 5.
Övrigt.    Före besöket kan du äta lunch på Ubåtshallen Restaurang &  
   Catering, Östra Varvsgatan 9A, granne med polisutbildningen 
Ansvarig:   P-O Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88

 

Studiebesök

Studiebesök - ENDAST MEDLEMMAR

Visning av Stadsteatern i Helsingborg - bakom kulisserna
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!

Tid:    Måndagen den 31 oktober    
   Grupp 1 kl 14.00 - 15.30     
   Grupp 2 kl 16.00 - 17.30 
Aktivitetsnummer:  Grupp 1 222308 
   Grupp 2 222309
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m  16/10 
Avgift:    50 kr 
Max antal:   25/tillfälle 
Samling:   Stadsteaterns foajé, Karl Johansgatan 1, Helsingborg 
Ansvarig:   Britt-Inger Thorén, tel: 0723 - 24 80 40 
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Oj vad det byggs mycket i Höganäs
Har du också funderat på varför det byggs så mycket i vår kommun? 
Ja, ingen har väl kunnat undgå att konstatera att det har byggts, att det byggs och  
kommer att byggas mycket i Höganäs kommun. Vad har kommunen för ambitioner?  
Det som är uttalat från våra politiker är målsättningen att vi skall vara 30 000  
invånare till år 2025. Men hur tänker de och vad har de för framtidsplaner? Blir det något 
hotell på hamnplanen? Kommer det att byggas ett 16 vånings hus vid triangel- 
platsen? Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter. Hänger förskola och skolor 
med? NSSU vill ta reda på mera om planerna om pågående och framtida byggnationer i 
kommunen. Därför har vi ordnat med en träff med sakkunniga på Höganäs kommun den 
30 november 2022 kl 14.00 i stadshuset.  
Är du nyfiken på detta så anmäl dig till ett intressant besök på stadshuset och få 
information om hur vår kommun kommer att utvecklas i framtiden.

Tid:    Onsdagen den 30 november kl.14.00 – ca 16.00 
Aktivitetsnummer:  222312 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 15/11
Avgift:    50 kr inkl fika 
Max antal:   30 
Samling:   Stadshuset i Höganäs 
Ansvarig:   Marianne Olsen, tel: 0702 - 63 68 41,  
   Erik Olsen, tel: 0705 - 12 71 95

Studiebesök - ENDAST MEDLEMMAR

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 re-
laterade 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 23 november kl 14.00 - ca 15.30 
Aktivitetsnummer:  222311 
Öppen anmälan (lottning): 27/9 kl 10.00 - 29/9 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 8/11
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

Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR

Historisk vandring i Helsingborg 

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 vikinga- 
borg 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 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:    Vandring 1 Onsdagen den 7 september kl 14.00 - ca 16.00  
   Vandring 2 Fredagen den 30 september kl 14.00 - ca 16.00
Aktivitetsnummer:  Vandring 1 – 222401  
   Vandring 2 – 222402 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 t o m 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 31/8 
Avgift:    50 kr 
Max antal:   20/vandring 
Samling:   Vid modellen nedanför terasstrapporna och därefter går vi  
   uppför terasstrapporna till Kärnan. 
Ansvarig:   Anders Larneby, tel: 0705 - 55 66 04

Skog och hav vid Skälderviken 

Vi vandrar i det område som fågelskådarna kallar  
“Klören”, alltså markerna öster om Vegeåns mynning.  
Härlig blandning av hav och tallskogsdoft, kombinerat  
med fina vyer ut mot Sandön, Själrönnen, Skälderviken och  
det magnifika Kullaberg i fjärran.  
Lättgången mark, ingen stigning. Vår guide på vandringen är Ulrik Alm

Tid:    Vandring 1 Onsdagen den 14 september kl 14.00 - ca 16.00 
   Vandring 2 Onsdagen den 21 september kl 14.00 - ca 16.00
Aktivitetsnummer:  Vandring 1 – 222403  
   Vandring 2 – 222404  
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 t o m 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 31/8 
Avgift:    50 kr 
Max antal:   30/vandring 
Samling:   Ishallen, Catena Arena parkering, Ängelholm. Där parkerar vi  
   en del bilar och samåker sedan till Klörens parkering. 
Ansvarig:   Anders Larneby, tel: 0705 - 55 66 04
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Höst på berget
Vi eftermiddagsvandrar på vackra Kullaberg och ser om  
rubriken stämmer; hösttecken eller alltjämt sensommar?  
Löv, svampar, fåglar i skyn – vi tolkar och bestämmer oss  
för vad vi ska kalla det. Björkeröd blir vår utgångspunkt.  
 

Vandring i banad terräng men bitvis stigningar och utförs-
lutningar.
Vår guide på vandringen är Ulrik Alm.

Tid:    Fredagen den 14 oktober kl 14.00 - ca 16.00 
Aktivitetsnummer:  222408
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 t o m 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 29/9
Avgift:    50 kr
Max antal:   30
Samling:   Parkeringen vid Krapperup kl 14.00 och härifrån kör vi  
   vidare mot Björkeröd.
Ansvarig:   Anders Larneby, tel: 0705 - 55 66 04

Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR

Vandringar

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:    Onsdagen den 21 september kl 13.30 - ca 15.00  
Aktivitetsnummer:  222405 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 6/9
Avgift:    50 kr 
Max antal:   20  
Samling:   Råå Museum, Museiplanen 1, Råå 
Ansvarig:   Anders Larneby tel: 0705 - 55 66 04

Skulpturstaden Ängelholm 

Ängelholm har en 100-årig tradition av offentliga skulpturer.  
Den nakna Druvan i Stadsparken och sedesamma Sommar- 
flickan på Tullportsplatsen är kanske extremer, men det finns  
mycket spännande mellan dem som vandringen ska visa. 
 

Vår guide på vandringen är Johan Brinck. 
 

Tid:    Onsdagen den 5 oktober kl 14.00 - ca 16.00.  
Aktivitetsnummer:  222406 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 20/9
Avgift:    50 kr 
Max antal:   25  
Samling:   Stortorget, Ängelholm
Övrigt:    Avgiftsbelagda och tidsbegränsade parkeringsplatser i centrala  
   Ängelholm 
Ansvarig:   Anders Larneby tel: 0705 - 55 66 04

Kulturhistorisk promenad i Gamla Viken 

Under promenaden kommer vi att berätta om byns historia,  
bebyggelse och folkliv. Säsongsfiskeplatsen vid “viken” fick  
förmodligen fastboende redan i slutet av medeltiden. Periodvis har  
sillfisket varit den stora inkomstkällan för byborna. Senare  
utvecklades fiskeläget även till ett sjudande sjöfartssamhälle med  
partredare, skeppargårdar och båtbyggeri. 
 

Under 1900-talets första hälft sökte sig många badgäster till  
“idyllen vid Sundet”.  
Vandringen är ca 1 km lång.  
Vår guide på vandringen är Magnus Wikdahl. 

Tid:    Onsdagen den 12 oktober kl 14.00 - ca 16.00  
Aktivitetsnummer:  222407 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 27/9
Avgift:    50 kr 
Max antal:   25  
Samling:   Sjöfartsmuseet i Vikens Hamn.
Övrigt:   Vandringen är ca 1 km lång.
Ansvarig:   Anders Larneby tel: 0705 - 55 66 04

Foto: Johnny Johansson  
Kaneos Media
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Följ med på en händelserik upplevelseresa till ”Sundets juvel”
Mysiga Vens historia sträcker sig långt 
tillbaka i århundrade, där Tycho Brahe spelar  
en framstående huvudroll. Men under istiden 
existerade inte Ven som ö. Ven var en del av  
den landbrygga som fanns mellan nuvarande  
Skåne och Själland. När isen smälte steg  
Östersjön långsamt fram och ökade trycket  
på landbryggan som slutligen brast och drog  
nästan med sig en hel ås mellan Skåne och  
Själland. I nutid finns resterna kvar av åsen i  
Glumslövs backar i Skåne, Ven och  
Klampenborg på danska sidan av Öresund.  
Idag bor det cirka 370 personer på Ven året runt och ön är endast 7,5 kvadratkilometer 
stor. De stora näringarna på ön är främst turism, fiske, sjöfart och jordbruk.

Program:
09:30 inställelse vid Venterminalen, Skeppsbron 2 i Landskrona
10:00 färjan avgår och kommer till Bäckviken på Ven efter 30 min.
På kajen står Tommy Lilja för att hälsa gruppen välkommen. Han kommer att följa med 
gruppen under hela dagen för att berätta allt han vet om nutid och dåtid på Ven.
Transporten mellan de olika arrangemangen sker med buss
Stopp 1: förmiddagskaffe med durumbulle på caféet i Bäckviken.
Durumvetet odlas på Ven och bageriet på Ven bakar de goda durumbullarna.
Stopp 2: guidat besök i Tycho Brahemuseet inkl. Stjärneborg som var Tychos  
Observatorium
Stopp 3: lunch serveras på Backafallsbyns restaurang, därtill bröd, smör, sallad, måltids-
dryck, kaffe och liten kaka. Vid anmälan kan du ange ev allergi eller om du önskar  
vegetarisk rätt.
Stopp 4: besök i Sankt Ibbs gamla kyrka från slutet av elvahundratalet. Kyrkan ligger 
uppe på Backafallen, väl besjungna i Gabriel Jönssons dikt ”Flickan från Backafall”. Från 
kyrkomuren har man en vidunderlig utsikt mot Kyrkbackens hamn och Danmark.
16.45 färjan återgår från Bäckviken till fastlandet. 
 

Tid:    Resa1 måndagen den 12 september kl 09.30 - 17.15,  
   Resa 2 tisdagen den 13 september kl 09.30 - 17.15  
Aktivitetsnummer:  Resa 1 222501  
   Resa 2 222502 
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 31/8 
Avgift:     790 kr inkl färja, fika på fm och lunch samt inträdesavgifter 
Max antal:  30/resa 
Samling:   Venterminalen, Skeppsbron 2 i Landskrona    
Ansvarig:   Marianne Olsen, tel 0702 -  63 68 41 
   Erik Olsen, tel: 0705 - 12 71 95

Vandringar/Exkursioner - ENDAST MEDLEMMAR

Från sundsfiske till global handel 

En historisk stadsvandring genom centrala Helsingborg där vi söker efter både små- och 
storföretag, lokala som internationella. Under promenaden mellan centrum och södercity 
stannar vi vid platser med koppling till arbetare och entreprenörer från olika århundraden.

Vår guide är antikvarie Pelle Johansson. 

Tid:    Onsdagen den 26 oktober kl 13.30 - ca 15.30   
Aktivitetsnummer:  222409  
Öppen anmälan (lottning): 23/8 kl 10.00 - 25/8 kl 18.00 därefter anmälan t.o.m 11/10
Avgift:     50 kr 
Max antal:    20 
Samling:   Vid Landstigningsmonumentet på Hamntorget i Helsingborg.  
   Vandringen avslutas vid Södercity.   
Ansvarig:   Anders Larneby, tel: 0705 - 55 66 04
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Resor- ENDAST MEDLEMMAR

Lossning vid Oceankajen i juni 1968. Foto: AB Helsingborgs-bild, ur Helsingborgs museers 
samlingar
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Styrelse, revisorer, valberedning och grupper

Styrelse, revisorer och valberedning för Nordvästra Skånes  
SeniorUniversitet fram till årsmötet 2023
Ordförande: Per-Olof Lindberg, E-post: po.lindberg@nssu.se
Vice ordförande: Birgitta Randås, E-post: birgitta.randas@nssu.se
Sekreterare: Britt-Inger Thorén, E-post: brittinger.thoren@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
Åke Lindroth, E-post: ake.lindroth@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, Lena Lindberg, Marianne Nilsson,  
Marie Kihlberg Nelving, Sven-Åke Hansson, Gunnel Rosenqvist.  

Studiebesök, vandringar/exkursioner och resor
Anders Larneby, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Erik Olsen, Marianne Olsen,  
Åke Lindroth.
 

Kulturombud: Britt-Inger Thorén

Konsert med Tonica
Stort tack till alla er NSSU-are som hösten 2021 besökte  
Tonicas lyckade konsert i GA kyrkan!
 

Nu har vi glädjen att presentera ett härligt musikaliskt  
fyrverkeri, då Tonicas 60 musiker intar Helsingborgs 
förnämliga konserthus:
FESTKONSERT MED ROBERT WELLS!
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. 

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.
Besök tonicaorkestern.se för mer information.

Vi önskar er varmt välkomna till en festlig kväll på Helsingborgs Konserthus! 

Tid:    Lördagen den 12 november kl 19.00 till ca 21.00 (inkl. paus)
Aktivitetsnummer:  222601
Direktanmälan   23/8 kl 10.00, anmälan senast 12/10 
Avgift:    450 kr för medlemmar, 495 kr för icke medlemmar 
Maxantal:   100
Lokal:    Helsingborgs Konserthus 
Samling:   Foajén på Konserthuset där konsertbiljetterna delas ut
Övrigt:    Numrerade platser. (när du anmäler dig kan du ange om du  
   kommer i sällskap med någon person). 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

Kulturevenemang - öppet även för icke medlemmar
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http://tonicaorkestern.se
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