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1. INLEDNING

Ordets kraft
I begynnelsen var ORDET. Och Ewa Stina tog till orda och sade: ”Varde PU!” 
Och PU blev till och föll i god jord hos många. 
PU växte och skörden blev riklig – hundrafalt och tusenfalt av goda, glada och 
sanna ord. Men utan det första Ordet hade intet av detta blivit till. 
Sådan är ORDETS kraft.

/Ingvar Westerberg

Första bladet 
- klenoden från 1991
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NÄR DET BÖRJADE..

Vi, Pensionärsuniversitetet Växjö, har en klenod i vår ägo! Det är ”Informations-
blad nr 1, 1991”, med tre underrubriker

- Minnesanteckningar

- Planer för höstterminen

- Varför ett pensionärsuniversitet?

Det skänktes för någon månad sedan till oss av Ewa Stina Erlandsson och den
damen är inte vem som helst: Ewa Stina är den som startade Pensionärsuniversi-
tetet i Växjö och som blev interimsstyrelsens första ordförande.

På den första streckraden ovan står ”Minnesanteckningar”, och de är från det
som då kallades VPU:s första sammanträde onsdagen den 28 augusti 1991. 
”VPU” får antas stå för ”Växjö Pensionärsuniversitet”.
Det var ordning och reda från början, det framgår av minnesanteckningarna. 
Margareta Gunnarsson från Folkuniversitetet redogjorde för hur man därifrån 
kunde stödja det nyfödda VPU på olika sätt med lokaler, kopiering och liknande. 
Curt Mossberg presenterade ett förslag till stadgar, som diskuterades, reviderades 
och slutligen godkändes.
Förslag presenterades till studiecirklar och föreläsningar – särskilt, vilket bör fram-
hållas, ”efterlystes mer av naturvetenskap.” När vi nu, 25 år senare sitter med 
höstterminen 2016’s fullmatade katalog framför oss, kan vi sända en tanke åt
tidens gång. ”Punkt 7. Andra tisdagen i varje månad fastställdes som föreläsnings-
dag.” 

Som sagt – en föreläsningsdag i månaden…

Så var det ”Planer för höstterminen”. Planerna omfattade följande: 
Månadsträffar andra tisdagen varje månad (det står så!) i Folkuniversitetets 
konferensrum kl. 13.00 – 16.00. Kaffe serveras till självkostnadspris.
Första föreläsningsämnet är ”Tibet och tibetanerna”, andra ämnet blir 
”Fortplantning inom växt- och djurvärlden” och tredje ämnet blir om drömmar, 
”Lära av seniorfolkets drömmar”.
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Nästa verksamhet blir Studiecirklar” (minst 5 deltagare) – ”Svensk eller utländsk 
litteratur, modern eller klassisk”; 
”Musiklyssning – Mozart – Med hjälp av Carl-Olof Håkansson lär vi oss utveckla 
vårt lyssnande”.
Språk. En nybörjarkurs i tyska planeras. Spanska och italienska kan också komma 
i fråga.
Att tala offentligt – diskutera, debattera och analysera.

Varför ett pensionärsuniversitet?
Det är den tredje strecksatsen: ”varför skall vi hålla inne med kunskaper och 
erfarenheter av olika slag som vi skaffat oss under ett långt arbetsliv? Nej, låt 
oss i stället dela med oss av vad vi kan och vad vi har lärt oss. Det är vad vi 
vill med vårt pensionärsuniversitet. Man blir medlem för 100 kronor i årsavgift 
i en förening och får tillfälle till både studiecirklar och månadsträffar med 
föreläsningar. 

De enda inträdeskraven är nyfikenhet och lust att lära mera – och att du är 
pensionär. Jämsides vill vi skapa tillfällen till gemenskap genom att träffas, 
prata, göra studiebesök eller studieresor, nu när vi av egen kraft eller tillsammans 
ska göra den tredje åldern – som vi alla befinner oss i – så levande och rik som 
möjligt”.

Slutrader
Så tänkte och skrev de framsynta personerna – Ewa Stina Erlandson, 
Birgitta Jönsson, Schubert Linzander och Curt Mossberg - som drog igång 
Pensionärsuniversitetet Växjö. Tack för det!  
säger vi 2 500 medlemmar 25 år senare!

/Torsten Persson 
Styrelsen 2009 - 

2. VITTNESBÖRD FRÅN VÅRA ORDFÖRINGAR
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2. VITTNESBÖRD FRÅN VÅRA ORDFÖRINGAR

”1991 augusti” – de första 8 åren 
 
Nybliven pensionär efter ett 
långt yrkesliv och ett spännande 
projekt skulle starta! 
En liten skara runt 30 personer 
var intresserade - en skara som 
snabbt växte under hösten. 
 
Detta var vad som hände för 25 år 
sedan och nu vet vi hur det gick! 
 
Det var alltså starten på 
Pensionärsuniversitetet i Växjö. 
 
Det första programbladet är - 
som synes - både enkelt och 
spartanskt, men visar till sitt innehåll grundtankarna för det fortsatta arbetet, som 
också utvecklats under alla år. 
 
Allt arbete för styrelsen var ”handarbete” med skrivmaskin och duplicerings-
apparat som hjälpmedel, men idéerna frodades och glädjen, trivseln och 
engagemanget växte och så gjorde även medlemsantalet. 
 
Det blev för min del nästan 8 härliga, kreativa och givande år som ordförande, 
men yngre krafter och modernare hjälpmedel behövdes. 
 
Men medlem är jag fortfarande!

/Ewa Stina Erlandsson 
Ordförande 1991 - 1999

Fr v Ewa Stina Erlandson, Gunnar Carlberg, 
Britt Segerberg
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De följande 16 åren som ordförande
År 1999 gick jag i pension efter 42 års tjänst som lärare i Växjö och blev i sam-
band med det uppringd av en medlem av PUV om jag kunde tänka mig att ställa
upp som kandidat till ordförandeposten till kommande årsmöte för PUV. Att 
efter 42 års arbete i utbildningssfären fortsätta med studiers livsbejakande syften 
kändes som en spännande utmaning. Jag antog utmaningen, efter frågan: hur 
många är ni? Tja, några hundra eller så. Efter det för mig positiva valet möttes 
jag av en välkomnande, stimulerande och synnerligen kompetent styrelse för 
ett pensionärsuniversitet med ett medlemsantal kring 800 medlemmar. Ett 
imponerande medlemsantal som ständigt började växa för att vid min avgång 
som ordförande har vuxit till omkring 2 500. Denna medlemsutveckling innebar 
ett stort behov av tillräckligt stor föreläsningslokal, varför avtal slöts med 
Ullriksbergskyrkans ledning, där årsmötet hade avhållits 1999. Ett samarbete som 
genom åren varit synnerligen positivt med kyrkans goda organisation, personal 
och ledning. PUV är Sveriges största per capita! 

Genom mina år som ordförande har styrelserna avlöst varandra, men alltid med 
lika kompetenta, förnyelseberedda och ideellt arbetande ledamöter. Tillsammans 
har vi utvecklat ett programutbud – mycket också som arv från föregående år 
– av månadsmöten, studiecirklar, föreläsningsserier, studiebesök, resor samt 
teaterföreställningar. De senare i samarbete med Regionteatern. Under några 
år drev vi även en filmstudio med föreläsningar och efterföljande filmvisning. 
Redan under mina första år som ordförande insåg jag den stora sociala vikt och 
kunskapsberikande betydelse som pensionärsuniversitet kom att få.
Kring åren runt 2010, när medlemsantalet började närma sig 2000-strecket blev  
administrationen ”i pappersformat” alltmer problematisk. Framåtsyftande styrelse-
medlemmar arbetade mer och mer för en datoriserad administration. Några år – 
inte alltid utan vissa problem – följde med allt framgångsrikare datoranvändning 
idag, så funktionell att andra SU/PU har visat intresse att köpa in PUV:s ”know-
how”.
Programinformationskatalog till terminernas programutbud utkommer två gånger 
per år. Under de första femton åren kopierades och häftades allt av styrelsen. Men 
inför 15-års-jubiléet år 2006 beslöt styrelsen att ett tryckeri skulle sköta tryckandet 
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samt förse häftet med ett färgglatt och styvare försättsblad. En utveckling som 
kommit för att stanna! Terminernas programhäften är alltid lika uppskattade och 
efterlängtade.

Mitt första program inledde jag med en versifierad hyllning till skaparen och 
ordföranden Ewa Stina Erlandsson för hennes insats: 

  Ett arv med tyngd så stor och dignitet
  för den som just har blivit senior
  och därför ej med samma kvalitet
  kan hennes mantel axla – ta över fakultet!

Hon hade då lett ett ”Pensionärsuniversitet i tiden” - och samtidigt givit mig 16 
gyllne år!

/Gunnar Carlberg 
Ordförande 1999 - 2015

Ordförande i Pensionärsuniversitetet – den senaste
Efter fyra år som sekreterare i styrelsen fick jag inför årsmötet 2015 frågan om jag 
kunde tänka mig att ta över ordförandeskapet efter Gunnar. Efterträda GUNNAR! 
Som nästan var en institution inom PUV. Det tåldes att fundera på. När man är 
sekreterare i en styrelse får man i och för sig en god inblick i verksamheten. Men 
att vara ordförande är något helt annat. Det är ett stort ansvar att företräda en 
verksamhet utåt på ett bra sätt och att leda arbetet i en styrelse. Jag var införstådd 
med att uppdraget skulle ta mycket tid. Nåja – jag bestämde mig för att tacka ja 
och det har jag inte ångrat. Arbetet i styrelsen är roligt. Alla styrelsemedlemmar 
arbetar hårt för att vi ska åstadkomma fina program för våra medlemmar och få 
allt praktiskt runt omkring att fungera. Vårt motto är som alla medlemmar säkert 
vet ”Kunskap och samvaro”. Jag skulle vilja säga att det är en ynnest att få vara 
med och bidra till att seniorer i Växjö kan få sin kunskapstörst tillgodosedd 
samtidigt som de får möjlighet att delta i en social gemenskap.

/Britt Segerberg 
Styrelsen 2011 -  

Styrelseordförande 2015 -
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3. MEN HUR BÖRJADE DET EGENTLIGEN?

År 1971 gick juridikprofessor Pierre Velles vid universitetet i Toulouse, Frankrike, 
i pension. Efter en tids funderande grundade han l’Université du Troisième Age 
(Tredje Ålderns Universitet). I professor Velles tankevärld kunde en människas 
liv delas in i trenne delar: en del skola + utbildning, en del arbetsliv samt en del 
gyllene ålder. Han ville med sin idé förbättra levnadsvillkoren för personer i tredje 
åldern genom att ge dem tillfälle till utbildning och forskning.

Pensionerade kollegor anslöt sig till grundidén – ”av pensionärer för pensionärer”. 
Rörelsen visade sig livskraftig och växte snart till runt om i världen. År 1975 
bildades en gemensam världsorganisation AIUTA (Association Internationale des 
Universités du Troisième Age). Till Sverige kom idén 1981 och landade i Uppsala, 
som blev Sveriges första pensionärsuniversitet. 

Tio år senare etablerades Pensionärsuniversitetet Växjö med Ewa Stina Erlands-
son som initiativtagare och första ordförande. Sedan dess har antalet universi-
tetet - ”Pensionärs- och Senioruniversitet” - vuxit till ett trettiotal. Någon riks-
organisation finns ej för verksamheten i Sverige. I stället har man vartannat år 
så kallade Samrådskonferenser, då det gives utmärkta tillfällen till utbytes- och 
tipskontakter/möjligheter för vår gemensamma verksamhet. 

Som ett sorts kuriosum kan konstateras, att Växjö är tämligen ensamt i två av-
seenden: dels genom att våra föreläsningar är 2x45 minuter, dels att vi sedan 
tidernas begynnelse levt upp till vårt valspråk ”kunskap och samvaro” med den 
traditionella kaffepausen. I sanningens namn är nog den sociala delen för många 
av våra medlemmar lika viktig som kunskapsinhämtandet och den är nästan gratis. 
Av tradition kostar kaffebiljetten, med kaka tjugo kronor.

/Gunnar Carlberg 
Ordförande 1999 - 2015
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4. VÄLFYLLD KASSAKISTA

Lite statistik från begynnelsen
Pensionärsuniversitetet startade sin verksamhet höstterminen 1991 och följde
inledningsvis skolans verksamhetsår alltså med hösterminen 1991 och vårter-
minen 1992.  
Den 31/12 1991 var antalet medlemmar nästan 100.  
Den 31/12 1998, var medlemsantalet uppe i nästan 800,  
Vid årsskiftet 1999/2000 hade PUV ökat till 1 060. 
Den 31/12 2002, redovisades 1 535 medlemmar.  
Den 31/12 2006, uppgick medlemsantalet till 2 047.  
Efter de första 15 verksamhetsåren har ökningstakten inte varit lika kraftig.  
Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det 2 552 medlemmar registrerade hos PUV. 
Noterbart är att av de medlemmar som fanns med under första terminen 1991 är 
det 8 som fortfarande är medlemmar den 31/12 2015.

/Eva Gustafsson 
Styrelsen 2015 -
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Kassörerna förklarar

”För pensionärer av pensionärer” är en riktlinje som gäller inte minst för 
ekonomin inom PUV. 

Det ideella arbetet, som har utmärkt verksamheten redan från början, har 
lagt grunden till den stabila ekonomi som följt PUV genom åren. Medlems- 
och deltagaravgifter har tillsammans med statliga bidrag enligt normer för 
studiecirklar och föreläsningar gjort PUV allt starkare och starkare. 

Som ett led i att säkerställa ekonomin på lång sikt sökte PUV under några år i
början av 2000-talet bidrag från Växjö kommun i paritet med vad andra pensio-
närsorganisationer fick. Det blev dock konstant avslag, eftersom PUV inte ansågs 
bedriva någon social verksamhet! I efterhand kan konstateras att detta beslut 
gjort det möjligt för PUV att fortsätta agera som en självständig organisation utan 
pekpinnar från något håll.

Redan från första sammanträdet har varje ny styrelseledamot tilldelats uppdrag 
och ansvar. I jämförelse med andra pensionärs- och senioruniversitet i landet 
är en försvinnande del av administrationen utlagd externt. En stor fördel med 
detta är att en arbetande styrelse direkt kan fånga upp medlemmarnas intressen. 
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Medlemmarna kan föra fram synpunkter utan något mellanled. Allt detta talar för 
att de första 25 årens ideella insatser bör följas av fortsatt ideell verksamhet till 
glädje för såväl pensionärer som deras plånböcker.

  /Ulf Söderström
Styrelsen 2003 - 2012 

Olof Fälton
Styrelsen 2012 -    
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5. FRÅN KATALOGKORT TILL DATABAS

Maj-Lis Ulfsparre - barnsjukdomarna
Det jag minns med viss förskräckelse var de medlemsmöten på hösten 2012 då jag 
informerade om det nya datoriserade anmälningssystemet. Stämningen var ganska 
hätsk bland medlemmarna och då jag berättade att det tog väldigt lång tid att 
registrera alla anmälningar, tyckte vissa av våra medlemmar att vi kunde anställa 
personal. Dessutom kom den ständigt återkommande frågan upp om rättvisa vid 
anmälan till aktiviteterna. 
Stor hjälp av våra ombud har nu de medlemmar som av någon anledning inte 
kan anmäla sig själva. Efter några tuffa gånger med igångkörningsproblem (och 
sömnlösa nätter för våra medlemmar) gick anmälningarna i december 2015 helt 
problemfritt, vilket jag minns med stor lättnad och glädje.

/Maj-Lis Ulfsparre 
Styrelseledamot 2009 -

 

Den nödvändiga datoriseringen
Att hantera administrationen för dagens 2 500 medlemmar, från några hundra de 
första åren är en grannlaga uppgift. Föreläsningar, studiecirklar, resor, konserter 
och teaterbesök – alla anmälningar ska in på rätt plats i den administrativa 
hanteringen. För att inte tala om medlems-registrering och fakturautskick.

De första åren sköttes all registrering för hand. Lars-Egon Svensson och seder-
mera Ulf Söderström fyllde i registerkort – ett för varje medlem. Men man sökte 
sig fram med olika dataprogram. Någon anställd kanslipersonal har PUV aldrig 
haft utan den här typen av arbetsuppgifter sköts - också fortfarande - av styrelsens 
medlemmar som ideellt arbete.
Efter några år kom Cedron Strand in i verksamheten och skötte registreringen. 
Men när nu medlemsantalet så radikalt vuxit blev det till slut ohållbart att sköta 
detta med ”blyertspenna och suddegummi”.
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Datorns intåg
Ulf hade redan börjat och Cedron försökte gå vidare för att komma fram till något 
system med datahantering. Något lyckat system lyckades man dock inte hitta fram 
till. Som det mest avancerade torde dataprogrammet Excel ha varit, men eftersom 
man inte kände någon trygghet med detta utan ändå måste ta ut papperskopior och 
föra alla ändringar med penna, var metoden oerhört tungrodd. Ulf Lettevall var 
då behjälplig och fann ett registerprogram som han utvecklade för att passa PUV. 
Men inte heller detta var tillräckligt.

Någon rationell metod för att tala om att en kurs eller föreläsning var fulltecknad 
hade man inte heller. På slutet av den här eran skickade man t.o.m. kontanta 
pengar i kuvert tillbaka till de medlemmar som hade betalt men inte kommit med i 
önskad kurs. Dom som var lyckliga nog att bli antagna fick däremot ett kvitto med 
en specifik färg, som angav vilken föreläsningsserie man hade betalat för.

När Cedron slutade fortsatte Maj-Lis Ulfsparre att ansvara för den manuella 
hanteringen i sin egen dator. Men det handlade inte bara om att registrera medlem-
marna med personnummer och kontaktuppgifter. Registret var ju dessutom till för 
att hålla reda på vars och ens aktiviteter.

Den nya tiden
Styrelsen hade 2011 fått en ny medlem som var oerhört kunnig när det gällde 
databashantering, nämligen Anders Råberg. Han kom från näringslivet där 
han arbetat med datafrågor. Han hade en klar idé om hur medlemshanteringen 
”enklast” skulle kunna genomföras. Tillsammans med Maj-Lis Ulfsparre 
utvecklades ett nytt databasprogram, som skulle tillgodose våra behov. Men det 
var väl kanske inte det lättaste att inledningsvis övertyga ens styrelsen om de 
rationaliseringar som borde – måste – genomföras. Anders förslag var självfallet 
radikala – från att vara en förening utan anställd personal till att medlemmarna 
själva skulle göra jobbet! Kontakt togs med dataföretaget Mallverkstan i Lund 
och det system vi har idag utvecklades – inte utan problem dock. I princip var det 
alltså medlemmen som skulle registrera och lägga in alla uppgifter – namn, övriga 
kontaktuppgifter och anmälan till verksamhet inom PUV:s alla områden. Och inte 
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nog därmed: Som ett brev på posten skulle databasen dessutom spotta ut fakturor 
med utgångspunkt från de inrapporterade uppgifterna. 

En bonuseffekt är dessutom att man kan utnyttja systemet till närvarokontroll vid 
alla föreläsningar genom enkel avläsning av betalda fakturor – ja till och med 
körkortet duger att läsa av - så att man ser vilka som är behöriga till inpassering 
genom att ha betalt avgiften för respektive serie. Ett bärande motiv var också att 
ha korrekt information vid ansökning av folkbildningspengar.

Nu var det i och för sig bara en liten detalj kvar som programmet inte klarade av 
och som fordrade handkraft: Att stoppa alla fakturor i kuvert och skicka iväg till 
posten…

Men var alla problem borta? 
Det nya systemet låter självfallet synnerligen praktiskt och rosenrött. I själva 
verket var de första terminerna med det nya systemet nog så problematiska. Det 
behövdes mängder med handpåläggning och svar på telefonfrågor från med-
lemmarna, vilket dessutom fordrade förstärkt expeditionsvakt. De två första
terminerna var det nära kaos eftersom systemet inte orkade med ”nätanstorm-
ningen” när alla skulle anmäla sig samtidigt.
Bortsett från att systemet blev överbelastat det där magiska klockslaget, när man 
fick börja att själv anmäla sig till de aktiviteter man önskade delta i, är det ju 
många medlemmar som inte har någon dator. Och att anmäla sig skulle man ju 
göra från sin egen dator.
Detta problem löstes genom att en grupp med ombud bildades. Nu kunde man 
få telefonhjälp av en livs levande person. Det har visat sig vara ett system som 
fungerar väldigt väl.
Att det blev en sådan överbelastning berodde förstås på att vi nu hade fått så 
många fler medlemmar, men att många verksamheter hade en övre gräns när det 
gällde antalet deltagare och det rörde inte bara resor. Många föreläsningsserier 
är helt enkelt begränsade av antalet sittplatser i Ulriksbergskyrkan, där vi har 
de flesta föreläsningarna. För vissa verksamheter har det av det skälet varit 
nödvändigt att ”dra repet”. Så många tog konsekvensen av detta och hängde på 
låset vid midnatt då databasen öppnades. Det var nog många som för säkerhets 
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skull kokade några extra koppar kaffe under kvällen för att inte missa tåget…
Numer är öppningstiden ändrad till kl. 8.00, vilket tycks vara uppskattat av 
medlemmarna.

Framtiden
Vilket är det största steget kvar att ta när det gäller att rationalisera den manuella 
hanteringen? Jo, det gäller kurskatalogen. Det är fullt möjligt att rationalisera bort 
pappersupplagan av terminsprogrammet – om man vill. Innehållet finns ju redan 
nu i sin helhet på hemsidan. Dessutom har ju den versionen fylligare presentation 
än pappersversionen. Till yttermera visso innebär det en betydande arbetsinsats 
att stoppa ner alla program i kuvert och dessutom en påtaglig kostnad för tryck 
och porto. Men det är inte många som är beredda att avstå glädjen att ha en 
papperskatalog att bläddra i – inte än på åtskilliga år i alla fall…

/Björn W Stålne
Styrelsen 2012 - 
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6. EN AV HÖRNPELARNA: STUDIECIRKLARNA

Tankar och minnen om 
cirkelverksamheten
Studiecirklarnas ämnen och innehåll 
har varit inarbetade sedan terminer 
tillbaka. Där fanns ju det mesta, 
litteratur, religion, musik, språk och 
natur. Därtill både
akvarellmålning, vävning och 
snickeri, samt vinkunskap. 
Datakunskap, mobil-telefoni och 
digital fotografering var ämnen som 
kändes angelägna för pensionärer och 
Göran Wendt och Harald Leandersson 
var två av de första lärarna som 
engagerades inom detta område. 
Teknikutvecklingen har emellertid 
gått så fort att PUV har haft svårt att 
matcha tidens krav på lokaler och 
utrustning, så vi har för något år sedan 
överlåtit dessa cirklar till SeniorNet. 

Cirkeln ”Växjö idrott genom tiderna” med underrubriken ”minnen kring arenor, 
profiler och evenemang” startades. Sven Fransson, den gamle centerhalven i 
Växjö BK, därtill pedagog, tog sig an uppgiften. Det blev intressanta och roliga 
samtal om fotboll, hockey friidrott m.m. om hur det en gång började här i staden, 
och cirkeln har nu många år på nacken.
Ett annat ämne var fågelskådning i markerna runt omkring. Vi hade haft fågel-
kunskap på schemat med trotjänaren Nils Tarras Wahlberg, mestadels inomhus 
och om exotiska fåglar, fjärran ifrån. Roland Ylvén guidar nu den ena gruppen 
efter den andra i tacksamma fågellokaler i stadens omgivningar, vilket är popu-
lärt. En tanke som funnits är en cirkel i bikunskap, inte biodling, utan att i 
studiecirkelns form få lära sig om det viktiga och intressanta biet. 
När man blickar tillbaka på verksamheten, måste Curt Gustavsson, nämnas. Han 

Livet i länet - VT 2012.

Grundkurs i italienska. VT 2015
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har i snart trettio terminer gett flera hundra lektioner i jazzkunskap. Han leder 
deltagarligan suveränt med sina 50-talet elever i stora salen på Pensionärernas 
hus. Där riggar han varannan onsdag den tekniska utrustning lokalen förfogar 
över, berättar om dagens objekt och spelar medhavda skivor ur sitt digra diskotek. 
Innan det ringer ut får de närvarande en utskriven förteckning över de skivor som 
spelats under dagen. 
Roland Isaksson har spelat ”Klassiska pärlor” sedan ”tidernas begynnelse” och 
därmed fortsatt den tradition som en gång Per Sundling och Bengt Pramler ini-
tierade när PUV var nytt på 1990-talet. 
Andra trotjänare är ju Per Mobrandt, Nils-Åke Karlsson och Ingrid Nettervik 
i Litteratur och Anita Liepe om Kyrkor i närheten. Bland språklärarna ska 
Birgitta Wohlmer, Doris Muranyi och Siv Linge nämnas, vilka dragit tunga lass 
i franska respektive tyska och engelska, de två förstnämnda alltjämt aktiva. Ulla 
Andersson lärde ut grunderna i latin under många läsår och Kerstin Pharmanson 
har länge drivit vår skrivarcirkel ”Vi skriver våra liv” och förtjänar också epitetet 
”trotjänare”. 
Cirkeln ”Livet i länet så som det speglar sig i Smålands Museums samlingar”, 
där Håkan Nordmark och Karin Nilsson, gav oss lokal historia på lättfattligt och 
trivsamt sätt under flera terminer. 
Runt i naturen, vandringar i ur och skur, har i alla år lockat många deltagare, 
ofta omkring 40-talet med Siv Wärnö och hennes ”stab” som prima motorer från 
början. 
Sedan några år administrerar styrelsekollegan Britt Albin språkcirklarna och 
jag har hand om de övriga. Cirklar har kommit och gått. De är på sätt och vis 
självsanerande, lockar de inte tillräckligt med sökande, läggs de ned helt enkelt. 
Att arbeta med studiecirklarna är ett trevligt arbete, men det tar sin tid inför varje 
ny termin, då katalogen ska fram. Namn, datum, klockslag, jämn eller udda 
vecka, startdatum ska helst stämma och ledig lokal ska finnas vid rätt tillfälle. 
Studiecirkelledare har blivit mina goda vänner, och det är ju en del av hela 
finessen med PUV. Att man lär sig något dessutom, är det ju bara tacksam bonus.

/Håkan Klasander 
Styrelsen 2009 -
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Litteratur: Ingrid Nettervik
Höstterminen 2006 startade min cirkel ”Moderna svenska romaner” eller som den 
också heter ”Litteraturcirkel II”. Vi träffas sex gånger varje termin och läser till 
varje gång en svensk roman som finns tillgänglig i pocket, detta för att alla ska ha 
möjlighet att köpa boken. Från fjorton deltagare första terminen har cirkeln vuxit 
till det maximala antalet tjugo. Av de fjorton som började 2006 är fortfarande tre 
kvar, fyra med mig. Det innebär att vi på dessa år har läst 120 romaner, om jag 
räknar rätt. Endast vid något enstaka tillfälle har vi gjort avsteg från de svenska 
romanerna och läst en bok av en nordisk författare. Det som lockade oss att göra 
det var på min inrådan den isländske författaren Jón Kalman Stefánsson med den 
trilogi som inleds med Himmel och helvete. 

Första terminen bestämde jag enväldigt vilka böcker vi skulle läsa, men därefter 
har vi haft ett demokratiskt tillvägagångssätt. Jag tar reda på vad som finns i 
pocket och listar till näst sista träffen minst tolv böcker. Ofta finns det på listan 
förslag på böcker från deltagarna. Terminens sista möte avslutas med att vi från 
denna lista röstar om nästa termins böcker. Alla har sex röster och så väljer vi på 
det sättet de böcker som fått flest röster. Vid lika röstetal för den sjätte boken har 
jag utslagsröst.

Varje möte inleds med att jag berättar något om författaren till den aktuella 
boken. Därefter går vi varvet runt och alla säger något om sin uppfattning av 
texten, gör en bedömning av bokens kvalitet. Utifrån dessa kommentarer blir 
det en allmän diskussion. Vi är överens om att vi härigenom får en fördjupad 
förståelse av romanen och vad författaren vill säga med den. Jag brukar avsluta 
sammankomsten med att högläsa en eller två recensioner. Vi har en fin gemenskap 
i vår litteraturcirkel. 

/Ingrid Nettervik 
Cirkelledare
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Jazz: Curt Gustafsson 
Jazzcirkeln i PUV är nu inne på sitt trettonde år.
Fjorton deltagare började i januari 2004 med 
översikten Jazzens historia – från New Orleans till 
Free jazz. Då de flesta ville fortsätta, kunde jag ju 
inte direkt göra samma sak ännu en gång, så rubriken 
fick ändras och fyllas med nytt innehåll. Då använde 
vi samma rubrik som tidigare men följde i stället ett 
instrument och dess utövare varje gång. 

Det har fortsatt så; nya rubriker med nytt innehåll har 
tillkommit, som den översiktliga serien Svensk jazz 
under 100 år, tre olika serier med enskilda amerikanska jazzmusiker i centrum 
och även en serie med enskilda svenska jazzmusiker. Sju olika terminers program 
gör att det tar 3½ år innan vi börjar på nytt. Många av deltagarna fortsätter termin 
efter termin, vilket gläder cirkelledaren. Deltagarantalet brukar röra sig om 40-45 
personer varje gång, men hösten 2015 deltog 55 personer!  

/Curt Gustafsson
Cirkelledare

Anita Liepe: Kyrkor i närheten
När jag för ett antal år sedan blev 
tillfrågad av PUV om jag ville vara 
ledare för en cirkel, som skulle bege 
sig ut i grannskapet och studera 
kyrkobyggnader på plats, nappade 
jag direkt. Bra mycket bättre, kände 
jag spontant, än att bara sitta i en 
lektionssal och prata och titta på 
bilder. Nu kunde jag också, på ett 
bättre sätt, få chansen att dela med 
mig av vad jag själv tycker är så 



24

speciellt spännande och fascinerande med just kyrkobyggnader – att se dem 
inte bara som religions-, konst- och arkitekturhistoriska monument utan som 
speglingar av den egna närmiljöns samhällsstruktur genom olika tidsperioder. 
Till bygget av kyrkan och till dess inredning och utsmyckning har man mobiliserat 
alla tillgängliga resurser och därför kan den berätta åtskilligt om de människor 
som byggt den och deras ekonomiska och sociala förutsättningar, bara man lär sig 
tyda tecknen.

En målsättning är också att ge cirkeldeltagarna en bild av hela den kyrkobygg-
nadshistoriska utvecklingen i vårt närområde, från den första kristna tiden, 
medeltiden, fram till idag och att lyfta fram varje periods karaktäristika och 
speciella skönhetsvärden. Det finns föreställningar om Småland som kargt och 
lite fattigt på konst- och arkitekturhistoriska minnesmärken av betydelse. Det 
är en stimulerande utmaning att försöka bevisa motsatsen och då är kyrkorna 
användbara. I vårt grannskap finns fler pärlor av olika ålder än man kanhända tror.

Att vara cirkelledare på PUV innebär för mig stimulerande möten med intresser-
ade och vetgiriga människor som tappert står ut med alla klimattyper och kalla 
kyrkorum och som då och då ställer frågor som jag inte kan svara direkt på. Då 
får jag som läxa till gången därpå att ta reda på svaret. Och då kan jag få lära mig 
någonting nytt eller bli påmind om något som jag glömt, vilket jag ser som en 
bonus. Dessutom är det befrämjande för självkänslan att alltjämt, på ålderns höst, 
vara lite användbar och kunna utnyttja gamla kunskaper och erfarenheter från 
yrkeslivet. Det håller hjärnan igång och kan till och med, i bästa fall, stimulera till 
ett hälsosamt nytänkande.

/Anita Liepe 
Cirkelledare
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7. DEN ANDRA HÖRNPELAREN - FÖRELÄSNINGARNA

SAMTAL PÅ ETT CAFÉ.
Vi sitter i cafeterian på biblioteket, Olle Larsson, 
PUV:s mesta föreläsare och jag, och pratar om 
hans liv med PUV.

När livet med PUV började. 
- Minns det nästan på månaden”, säger Olle. 1999 
var det. Troligen i oktober. Jag hade disputerat i 
Lund på våren och hade varit ute och föreläst om 
innehållet i min avhandling.
Gunnar Carlberg hade engagerat honom till PUV. 
När han hade föreläst ute i bygderna brukade 
det komma 20-30 personer, men när han kom 
till Ulriksbergskyrkan för föreläsningen var 
parkeringen full med bilar, 
- Jag trodde jag hade tagit fel på dagen och att det 
var någon högtid eller marknad eller något. Så jag tog mig försiktigt in och fann 
salen full med folk och Gunnar bekräftade att det var mig dom väntade på. Det 
var början, för 17 år sedan.

Så var det föreläsningarna
Hur många föreläsningar har han hunnit med? ”Ett tiotal”, tror Olle men det är i 
underkant vet jag med bestämdhet. ”Är det några föreläsningar du minns särskilt? ” 
- Ja, säger han, det är några. De där ni hade i serien om ”Jag minns mitt 50-tal” 
och föreläsningarna i 60-talsserierna. Dom var himla roliga att jobba med.
- ”Men”, säger Olle och mörknar påtagligt, det var andra som var jobbiga. Den 
där serien om USA, t ex. Jag skulle föreläsa om ”Hur USA blev USA” och det 
var väl ingen match, tänkte jag. Men huva vad jag bedrog mig! Det var jobbigt till 
max och jag fick läsa in mig på tre böcker och i runda svängar tog det 40 timmar. 
Men det var intressant. Och jag lärde mig mycket under resans gång. 

Om Olles föreläsningsstil 
- På tal om det”, säger jag, du har aldrig bilder på dina föreläsningar? Varför inte 
det? 
- För att, säger Olle, när man är inne i föreläsningen och auditoriet är på hugget, 

                  Olle Larsson
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så blir det ett icke önskat avbrott av att plötsligt visa bilder. Man tappar liksom 
rytmen. Jag bygger inte mina föreläsningar på bilderna.
- På tal om det, undrar jag , hur skriver du ner dina föreläsningar?   
- Handskrivet, säger han utan tvekan.  
- Sitter du och skriver din föreläsning för hand? Men varför inte försöka med en 
dator? Word och så där..?  
Olle lugnar – det förekommer att han skriver på datorn också. Men på 
föreläsningarna vill han inte ha med datorn att göra – han litar inte på tekniken.  
- Med all rätt, tänker jag, med några besvärliga incidenter i friskt minne.
- Din föreläsningsstil är vida berömd, påpekar jag. Hur vill du beskriva den? Olle 
funderar.- 
- Man måste hitta en inledning som håller, säger Olle. Och som leder över i 
varierande torra och intressanta fakta som håller intresset uppe. Och att jag känner 
entusiasm för det jag håller på med. Tar den slut tar jag slut. Och en sak till: vara 
väl, mycket väl förberedd.
Så får han en fråga som han inte fått förr, säger han:  
- Vilken föreläsning som du ännu inte hållit skulle du vilja få hålla? frågar jag. 
Nytt funderande.  
- Jo, jag skulle vilja få hålla en översiktsföreläsning om Sovjet, från revolutionen 
1917 fram till Sovjetunionens sammanbrott).  
- Det var förtretligt, tänker jag , vi hade en serie om Sovjet för inte så många år 
sedan.

Inte en blund
- En annan sak”, säger jag. Jag har flera gånger hört folk klaga efter dina 
föreläsningar och sagt att ”man får ju inte en blund i ögonen när Olle Larsson drar 
igång. Vad har du att säga till ditt försvar? Olle ser belåten ut.  
- Men det är väl bra! Trevligt att folk lyssnar och har roligt och dessutom lär sig 
ett och annat.”
- En sak till”, säger jag och Olle ser alltmer uppiggad ut. Det sägs att folk tagit 
tid på din snabba marsch mellan korset och flygeln på podiet och att du höll på 
att sätta nytt rekord men sladdade nere vid flygeln. Du står inte precis stilla vid 
föreläsningen, alltså.  
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- Det går inte, menar Olle, att när det är över 400 personer i salen att stå stilla och 
prata rakt fram. Röra på sig, se folk i ögonen så långt det går. Litet action, det är 
ett välkänt pedagogiskt begrepp.

Olle, PUV och framtiden
- Ja, säger jag till sist, givetvis skall jag inte ställa några ledande frågor men visst 
är väl Ulriksbergskyrkan och PUV din favoritlokal och –arrangör? 
- Jamen så är det, säger Olle ivrigt. Jag känner folket, och lokalen är kanon och 
folket i styrelsen är trevligt. Alltid härlig stämning. Spännande och varierande 
uppdrag. Det är min hemmaplan.  
- Så du kan tänka dig att komma tillbaka? undrar jag  
- Alla gånger, säger Olle utan tvekan.  
- Det vill vi i PUV också. Tack för pratstunden och välkommen tillbaka.

/Intervjuare: Torsten Persson
Styrelsen 2009 -
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8. KATALOGERNA BERÄTTAR

Minns ni?
Nog är det väl så, att en katalog med text men utan bilder skulle tappa mycket 
i läs- och bläddervärde! Förstärks dessutom bilderna med litet snitsig undertext 
blev det ännu bättre. Det lärde sig de katalogansvariga i PUV. Minns ni bilderna? 

Till en början var ”den gamla” katalogen litet slätstruken… 
Men sedan hände något:

  

Just det – inte bara färg utan nu kom det bild också på omslaget..
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Och innehållet?

Från lokalt till globalt
Pensionärsuniversitetet i Växjö har ända från början haft ett mångfaldigt program-
utbud, antingen det gällt föreläsningar, studiecirklar eller resor.

Den första föreläsningen 1991 hade rubriken ”Tibet och tibetanerna” Program-
verksamheten växte och snart var man van att se studiecirklar med fötterna i 
den lokala myllan, t.ex. Kyrkor i närheten. Ämnen i den personliga närheten har 
engagerat – Släktforskning, Vi skriver våra liv och Medeltidens Växjö med omnejd 
har vi alltid kunnat se tillbaka på med entusiasm. Språken har alltid rönt stort 
intresse – engelska, franska, spanska, tyska och italienska bl.a. har haft en given 
plats. 
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Bland föreläsningarna ser vi serier som återkommit från termin till termin. 
Historia, Litteratur, Musik har funnits där regelmässigt. 
Ämnet historia har fört oss från tidernas begynnelse till dagens händelser. 
Inte sällan har det varit medias utrikeskorrespondenter som delat med sig av 
sin upplevda historiska utveckling ute på fältet. Elisabeth Hedborg föreläste 
om Sovjetunionen och dess fall. Vi har också gästats av ambassadörer som 
kunnat berätta om utvecklingen t.ex. i Afrika eller Mellanöstern. Kina har 
alltid fascinerat. Baltikum har varit intressant att följa efter det att man i de tre 
republikerna blivit självständiga från Sovjet. Och på nära håll har vi också kunnat 
följa Berlin-murens fall. Två föreläsare som varit troget återkommande har varit 
Olle Larsson och Dick Harrison.

Vissa terminer har vi kunnat följa den vetenskapliga utvecklingen. Medicinska 
upptäckter som förändrat världen. Alfred Nobel – mannen som gjort sig odödlig 
har förekommit under flera säsonger. Eller som Ulf Lettevall uttryckt det i en 
rubrik: ”Kan ekologiska fenomen leda till globala problem?

Musiken har alltid spelat en viktig roll i PUV:s programutbud, antingen det 
rört sig om föreläsningar, cirklar, konserter eller resor. Ursprungligen har 
föreläsningarna varit ”storcirklar” i musik – musikpersonligheter har spelat och 
berättat. Vi har besökts av lokala musiker och elever vid Kulturskolan och från 
Folkhögskolan. De senaste åren har musikföreläsningarna snarare handlat om 
musik med myck-enhet av klingande illustrationer. En del föreläsare har varit 
riktiga celebriteter i det globala musiklivet, såsom Nisse Landgren som besökt 
oss med sin röda trombon. Och vid den avslutande frågestunden utsattes för den 
illfundiga frågan: ”Du, vi har ett dixie-band och vår trombonist har slutat. Skulle 
du kunna komma och provspela…”

I Pensionärsuniversitetets portalformulering kan vi läsa att PUV är en oberoende 
förening, ”för pensionärer – av pensionärer.” Förutom Linnéuniversitetet med 
sina lärare, som ju också har ”ett tredje uppdrag” nämligen att undervisa utanför 
akademien, så har vi ett aktningsvärt kapital av kunskap inom vår egen krets. 
Med fem föreläsningar berättade t.ex. Stig Tornehed om Film- och TV-historia. 
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På samma sätt berättade Ulf Beijbom i fem föreläsningar om Oförglömliga 
människor.
 
Ett sätt att vidga det lokala geografiskt till att berika medlemmarna globalt har 
självfallet varit att göra resor. Det har rests t.ex. till Italien, till Göteborgs-operan, 
Istanbul, Skottland, Wien – Bratislava – Budapest och Tyskland utmed Rhen. 
Och den som tror att det skulle vara svårt att få medlemmarna att fylla bussar och 
tågkupéer tror fel.
Men en av de viktigaste uppgifterna för ett pensionärsuniversitet – eller senior-
universitet som vi heter från och med 2017 – är att man söker bildning av helt 
personliga skäl. Det är inte för att få en examen att visa upp för en kommande 
arbetsgivare eller att förstärka sin formella behörighet. 
Det är för att helt kravlöst berika sin egen kunskapsglädje. 

 /Björn W Stålne
Styrelsen 2012 –

Med andra glasögon
Jag har med stor glädje gått igenom PUV:s 10 senaste programkataloger och 
konstaterar det som vi alla redan visste: utbudet har varit fantastiskt och i sanning 
mycket varierat.

Medlemmarna har bland mycket annat haft möjlighet att delta i en stor mängd 
resor och föreläsningar.

Inte mindre än 21 resor har anordnats med mål såväl utom som inom Sveriges 
gränser. Resorna till bl.a. Indien, Polen och St. Petersburg anordnades som 
avslutning på föreläsningsserier om respektive land.

Bland andra uppskattade resmål kan nämnas Holland, Bornholm, Italien och 
Tyskland. Den senare resan företogs med tåg, ett spännande och nygammalt sätt 
att förflytta sig. Trots tysk tågstrejk gick allt som på räls och deltagarna förklarade 
sig mycket nöjda.
Endast en planerad utlandsresa, nämligen den till England, fick ställas in på grund 
av för få anmälningar.
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Endagarsresorna har varit efterfrågade och flera av dem har dubblerats, det gäller 
bl.a. resorna till Visingsö, Wanås, Kristianstad, Jönköping och Gränna.
Föreläsningsserierna har hela världen som kunskapsfält och där har de ansvariga 
genom åren varit skickliga att skörda. Under åren 2011-2015 har vi haft möjlighet 
att lyssna på inte mindre än 299 föredrag. Jag tror inte att någon haft ork eller tid 

att lyssna på alla även om vi har många mycket flitiga och trogna medlemmar - 
åtskilliga bokar sig för alla fem serierna. De är, inom en begränsad krets, tillgivet 
kallade för ”femtaggare”.
När jag tittar på föreläsningsserierna har jag svårt att se några speciella trender. 
Vissa gånger har en serie haft ett genomgående tema. Som exempel på detta kan 
nämnas ad hoc-serien om Nobel, historieserien om Kina och litteraturserien som 
hade engelska författare som ett genomgående tema. Men ändå vanligare är att 
innehållet är blandat, något som gäller för alla föreläsningsserierna men kanske i 
första hand serierna i ”Konst och design” samt ”Natur, miljö teknik och hälsa”.
Kanske kan vi kalla det ett trendbrott när rubriken ”Musiklyssning” hösten 
2012 ändrades till ”Musik”. Därmed ändrades till viss del också innehållet och 
de som engagerats i serien har därefter inte så ofta kommit från vårt närområde 
utan har i många fall sin verksamhet förlagd till den kungliga huvudstaden; 
mestadels mycket namnkunniga föredragshållare med ett gediget kunnande i sina 



33

respektive ämnen. Om reaktionen på denna ändring har varit skiftande så har alla 
musikälskare utan undantag i gengäld kunnat glädjas över - och sett positivt på - 
att man de senaste åren har erbjudits konserter i PUV:s egen regi och i vissa fall 
fått rabatterade priser på bl.a. Musica Vitæs framträdanden något som rönt stor 
uppskattning.

Under tre terminer erbjöd vi en miniserie med tre föreläsningar i samarbete med 
Linnéuniversitetet. Tyvärr lockades alltför få för att det skulle kännas meningsfullt 
att fortsätta. Styrelsen var både förvånad och besviken. Men detta bakslag till trots 
upplever de som i styrelsen är ansvariga för föreläsningsserierna att medlemmarna 
är nöjda med upplägget och har därför hittills inte tyckt att det funnits anledning 
att göra några drastiska ändringar i ett koncept som varje termin lockar flera 
hundra medlemmar att delta i aktiviteterna.

När det visade sig att ett ovanligt stort antal blev utan plats till ”Vi minns vårt 
60-tal” hösten 2015 erbjöd vi ytterligare en serie om 60-talet våren 2016 och då i 
något modifierad form.

”Den litterära visan” som funnits i programmet inte mindre än fem gånger under 
de senaste fem åren har alltid blivit fulltecknad på kort tid.

Lyckade serier och andra
Med tanke på det stora antalet föreläsningar som ägt rum vore det ett under om 
vi kunde säga att alla varit till belåtenhet. Det mesta har varit uppskattat men 
inte allt. Smak och intresse varierar klart från person till person och jag avhåller 
mig från att avslöja mina favoriter – men de är många! Jag ska heller inte avslöja 
under vilka föredrag ögonlocken haft en tendens att falla ner.

Däremot kan jag inte låta bli att kommentera att det finns två tillfällen – kanske 
fler - då jag och många med mig blivit minst sagt förvånade. Mötet med 
Ludvig Rasmusson! Han skulle föreläsa i serien ”Fem aspekter på den tredje 
åldern.” Han var inbjuden för att tala med utgångspunkt från sin nyutkomna 
bok ”Det ålderslösa samhället”. Men, men han kom aldrig fram till ämnet för 
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dagen, däremot fick vi veta mycket om hans hundar, hans joggingturer, hans 
fotograferande hustru och hans syn på Emmaboda. Han förde också in oss i den 
storpolitiska sfären när han sågade män som Churchill, de Gaulle och Mao. Visst 
har vi väl då och då upplevt föreläsare som inte hållit sig till ämnet, men det här 
slog nog alla rekord. Trots flykten från aspekten på den tredje åldern verkade 
publiken förtjust om än något förundrad.

Inte bara förundrade utan också förvirrade ja, det var nog så åhörarna kände sig 
under och efter Eddie Perssons föredrag med titeln ”Trollflöjten - en opera för 
alkemister, frimurare och kabbalister”. Det är väl inte en alltför vågad gissning 
att tänka sig att publiken hade utgått ifrån att den skulle få lyssna på utdrag ur 
denna Mozartopera. Men ack nej, här fick vi en genomgång av talmystikens, 
metafysikens och alkemins underbara värld. Kanske fanns det några i publiken 
som hängde med - de är i så fall bara att gratulera. 

Mottot för PUV är ”för pensionärer – av pensionärer” och denna devis gäller 
i hög grad för våra cirkelledare. Men de senaste tre terminerna har denna tanke 
också realiserats genom programpunkten ”3x20” med medlemmar som agerande 
på scenen. Bland våra medlemmar finns en uppsjö av erfarenhet och kunnande 
som vi fortsättningsvis gärna tar del av.

En from förhoppning är att Pensionärsuniversitet, även efter namnskiftet till 
Senioruniversitetet, de kommande åren ska kunna erbjuda intressanta, roliga och 
inspirerande aktiviteter som vi tillsammans får uppleva och glädjas över under 
trivsamma former.

/Britt Albin
Styrelsen 2010-

Styrelsens sekreterare 2015- 

 8. KATALOGERNAS BILDER
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9. BILDER VI MINNS

Vt 2011
Kunskapens äpple före 

och efter terminen

Ht 2011
De(n) går aldrig ur - 
ränderna på en zebra 
och kunskapstörsten 
hos en pensionär.

Vt 2012
”MER!”

Vt 2014
Varsågoda - det är serverat!”

Ht 2013 

Alla spår leder till 
Pensionärsuniversitetet
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Ht 2014
PUV:s motto: ”Ju mer vi är tillsammans...”

”Vad var det nu jag 
skulle komma ihåg att 

inte glömma?”

Hösten 2013 kom serien ”Fem aspekter på tredje åldern”.

84 år ... än sen då? Allas lika värde?
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Var finns närmsta fågelbord?

Känns den igen, boken?

”Plock ur Vår Herres hage” hette en serie hösten 2011 
med muntra illustrationer.

Våren 2012 hette en av serierna ”Ät, drick och var glad” (Lukas 12:9) 
och illustrerades så här:

Ett ”himla” väder

”Ät, drick och var glad! 
Skagenmålaren P.S Kröyer, 1888

Vem är släkt med vem?

I all enkelhet
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Vietnamkriget Olof Palme 
med facklan

Agusto Pinochet 
1937-2006

Lär synas från månen

”Vi minns vårt 60-tal” gjorde vi hösten 2015. 
Över 500 medlemmar anmälde sig för att minnas

Här är några illustrationer till historieserier: ”Diktatorer” våren 2015

Och hösten 2014 var temat ”Kina”, som illustrerades som nedan:

Fanns i nästan varje 
svenskt hem

Sadam Hussein
1937-2006

Han som visste allt om 
katastrofer

Just det - Beatles

Josef Stalin
1878-1953

Inte mycket 
”himmelsk frid”
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Folkkär, fick sparken.

Hösten 2013, i serien ”Natur, miljö, teknik och hälsa” 
illusterades föreläsningen ”Hur många vaccinationer 

tål vi egentligen?” på det här sättet:

Mon amie. Stilekon.

Bild utan ord. . .

”Vi minns vårt 50-tal” gjorde vi våren 2015. 
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10. GÄSTBOKEN BERÄTTAR

Eva Jordevik om tacksamhet och krumelunser 
Efterforskningar har visat, att före 2009 har det inte funnits några gästböcker och 
då i mars, började det mycket imponerande med bl.a. Kalle Moréus och Bengan 
Jansson.
Många trevliga kommentarer har skrivits i våra böcker av tacksamma föreläsare.
Man tackar för det positiva mottagandet och har imponerats av våra kunniga och 
intresserade  medlemmar. Den stora publiken har också kommenterats av många.
Svårigheten för mig har varit att läsa och tolka vad som skrivits. Stort, smått, runt 
och spretigt alla varianter på handstil finns representerade.
Det gör att man inte utan viss forskning kan göra statistik över antalet män 
respektive kvinnor bland föreläsarna.

Mängden personliga handstilar och därmed karaktärsdrag vore i sig värda en 
föreläsning.
Bland minnesvärda namnteckningar har vi Ola Salo och Per Tengstrand
som underhöll oss vid vårt 15-års jubileum.

Några föreläsare har bifogat en illustration med anknytning till föreläsningen.
Här kommer ett litet urval:

/Eva Jordevik
Styrelsen 2008 - 
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Håkan 
Nordmark. HT 2015. Korvsprutan och transistorn.

Kalle Moraeus. VT 2009. 

Michael H. 
Lindgren
HT 2012. 
Om Christofer 
Polhem.

Jan Olof 

Andersson

VT 2013. 

Olle Adolphsons 

visor.

Gunlög Fur 

HT 2012.

USA - motsägelsernas 

land 



43

PUV 20 års jubileum VT 2011. Ola Salo

Susanne Demone VT 2014. 
Om kvinnokraft och hjärnsläpp.

Gunnar Kaj

VT 2014. 

Låt det blomma.

Jan Göransson. HT 2011. Hänger du med på bio.
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Ingemar von Heijne 

VT 2013. Bach i selen.

”Et tu, Brute”

Ida Österberg

VT 2011.

”Blogger, Twitter och Facebok. Olle BergmanVT 2010.

”Erik Johan Stagnelius” Ulla Ekberg VT 2010.

Lars Andersson, Musik 

VT 2013.

Jan Hjerpe 
VT 2013.
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11. VITTNESBÖRD FRÅN MEDLEMMARNA

Kjell Göthe
Två reflektioner kommer genast när man ser tillbaka på 
de 25 åren, den första: tänk vad tiden går fort när man har 
roligt och intressant. Den andra: vilket fantastisk satsning 
på ideell grund som skett, vilken bred folkbildning som 
pågått och under så trevliga former.
PUV blev en femetta, så det är bara att gratulera alla 
dessa eldsjälar som lägger ner så mycket tid, fantasi och 
entusiasm på att ständigt inte bara hålla PUV levande
utan också på att förnya utbudet år efter år. Den nuvar-
ande styrelsen under ledning av ordförande Britt Seger-
berg och vice ordförande Eva Jordevik och hela övriga 

”gänget” får suga åt sig av berömmet, det är den väl värd!
För övrigt har det ju beslutats på senaste årsmötet att namnet från 2017 skall 
vara Senioruniversitetet Växjö. Ett bra förslag, det känns bättre att inte bli kallad 
pensionär utan istället senior, det är lite mer status och visdom över det, som ger 
medlemmarna pondus!

/Kjell Göthe

Gun och Finn Hedin
Vårt medlemskap i PUV har givet oss många nya kunskaper i fin samvaro med 
andra pensionärer. 
Det finns mycket att välja på både bland föreläsningar, studiecirklar, teaterföre-
ställningar och resor.

Styrelsen som arbetar ideellt är fantastiska på att hitta bra ämnen med föreläsare 
och cirkelledare.
Ett stort tack!

/Gun och Finn Hedin
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Marie Fehling
Min eloge till tidigare och nuvarande styrelsemedlemmars ideella och idoga 
arbete. Vilket jobb ni utför! Att hitta dessa intressanta och duktiga föredragshållare 
och cirkelledare är en grannlaga uppgift. Det lyckas ni med, termin efter termin. 
Det är alltid lika spännande att kika i programkatalogen, när den kommer. Helst 
vill man gå på allt. Det enda problematiska är att begränsa sitt deltagande, då det 
mesta lockar. 
Det är roligt att, även vid sen ålder, få tillgodogöra sig ny kunskap eller få en 
repetition av gammal. Vi, pensionärer i Växjö, kan skatta oss lyckliga att det finns 
ideella krafter i PUV, som gör detta möjligt. Hoppas ni orkar, vill och kan fortsätta 
med det många år framöver.

/Marie Fehling.

Ingrid och Carl-Magnus Mölstad
Att det är betydligt mer än 2 000 medlemmar i PUV är inte förvånande. Med sitt 
rika utbud av föreläsningar, studiecirklar, månadsmöten, studiebesök och resor 
måste det finnas något för alla smakriktningar. 

Vi har själva varit med i PUV sedan vi blev pensionärer. Vi har deltagit huvud-
sakligen i föreläsningsserier och någon studiecirkel samt ett par resor och aldrig 
blivit besvikna. Vi förvånar oss ständigt över den höga klass på arrangemangen 
som PUV håller. Bakom kvaliteten finns en grupp entusiaster som arbetar hårt 
med arrangemangen. En stor eloge till dem. 

Förvånansvärt är också den billiga peng som saker och ting kostar. Ingen kan 
känna sig utestängd av kostnadsskäl. Det finns två delar i verksamheten, dels lär 
man sig något nytt och dels får man sociala kontakter.

Vi hoppas på många år med PUV i framtiden!
  /Ingrid o Carl-Magnus Mölstad
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Torgny Samuelson
Långt innan jag slutade arbeta hörde jag mycket gott om Pensionärsuniversitetet
i Växjö. Några av mina patienter var aktiva där.  Därför var det naturligt att vid
pensioneringen 2004 genast bli medlem.                                                                                                                                          
Under åren därefter har jag haft mycket glädje av detta. Det är alltid spännande 
när nytt terminsprogram anländer och ibland är det svårt att välja mellan många 
intressanta ting. Framför allt är det de olika föreläsningsserierna som jag valt. 
Som musikaliskt intresserad minns jag många höjdpunkter inom Musik - Litterära 
visan. På senare tid var t.ex. Georg Riedels ödmjuka berättande om sitt liv med 
musiken en höjdpunkt. Vidare programmen om Alice Tegnér och Alice Babs. Jan-
Olof Anderssons tolkningar av Olle Adolphson, Evert Taube och Ulf Peter Olrog 
i Litterära visan är minnesvärda, liksom Per Sörmans av Dan Andersson och Nils 
Ferlin. Historieföreläsningarna är alltid lärorika. Inte minst har den komplicerade 
situationen i Mellanöstern belysts på ett fint sätt. Det är nog så att man blir mera 
intresserad av historia i mogen ålder. I skolan var mitt historiekunnande inte 
alltid på topp bl.a. på grund av föga stimulerande lärare. PUV har en stor social 
funktion. Det blir en prestigelös samvaro, framför allt vid kaffet, där vi med olika 
bakgrund träffas under avspända former. Personligen har jag fått väldigt många 
nya vänner och även återknutit bekantskapen med sådana från tidigare år. Dessa 
kontakter ger mig mycket! Av många skäl är det därför självklart att fortsätta.                                                                                                     
Slutligen får man beundra styrelsens ideella och tidskrävande arbete med att hitta 
föreläsare, administrera, ordna studiebesök, resor etc.  Ett Stort Tack till er!                                                                                                                                           

/Torgny Samuelson
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Tina och Gösta Göransson
När vi tänker tillbaka på alla trevliga 
föreläsningar i PUV:s regi, blir första frågan:
Hur länge har vi varit med och haft förmånen 
att komma med på de föreläsningar vi önskat? 
Det har vi dessvärre glömt bort.

Ett litet mörkt moln dyker just nu upp och 
det var våren 2015, då vi var helt över-tygade 
om att vi anmält oss till de programmen vi 
önskade vara med om. Men icke sa Nicke. En 
hel vårsäsong utan PUV. Inte bra.

PUV har ett enormt utbud av föreläsningar. Studiecirklarna har vi bara deltagit i en 
gång och då utbildning i Iphone och Samsung mobil. Inte så lyckat.

De ämnen vi prioriterar är historia, 50-60 talet för att nämna de senare och litteratur och 
även musik. Men vi har funnit att 2 högst 3 föreläsningsserier per säsong är lagom.

Synpunkter på föreläsarna:
Det är ju alltid så att man har sina favoriter och så även vi. Olle Larsson, ämne historia 
är ju i en nivå för sig. Han har dock en god konkurrent i Peter Danielsson, men Olle är 
även en estradör. Att ”nicka till” när han är på scen, finns inte på kartan.

Vill också nämna Solveig Bergqvist-Larsson med ackompanjatör. Strålande. Även 
duon Wessman och Filipson var ett trevligt inslag. Under stundom dyker det upp någon 
föreläsare, som läser innantill och det är ju mindre entusiasmerande, men alla kan inte 
ha exempelvis Olle eller Peters förmåga.

Skall inte heller glömma de, som sköter den tekniska delen. Mycket bra.

Slutkläm:
Trevlig gemenskap med övriga deltagare vid kaffestunder och när man sitter och 
inväntar dagens föreställning. Styrelsemedlemmarna inte att förglömma, som lägger ner 
ett fantastiskt arbete och är värda all beundran och är trevliga och sympatiska personer.

/Tina och Gösta Göransson
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Ingvar och Märta Westerberg
PUV startades och det blev bra från början. Bredd och djup varierade som det 
skall vara när glada amatörer sätter igång. Några började förstå och uppskatta 
opera under lång fängslande bekantskap med Carmen. Någon levererade en 
improviserad rapsodi om bortglömda uppfinnare. Vi studerade religioner och 
spelade bridge. Vi trivdes tillsammans. 

PUV blev stort och mer professionellt med välskött ekonomi. Namnkunniga 
föreläsare fick bredda och fördjupa våra gamla skolkunskaper. Vi visste ju att 
Guldkonungen från Norden tågade med Gula Brigadens läderkanoner tills en tät 
dimma lägrade sig över slagfältet. Naivt och förenklat kanske men en bra stomme 
för mer fakta om trettioåriga kriget. Berättelsen om Ulf Peder Olrogs omfattande 
kulturgärning var ny även för en sörmlänning som växte upp med Våra Värsta 
Folkhymner mellan Gnysta och Oxlesunn (det uttalas så).

Nuet är ju bara ett oändligt tunt gränsskikt mellan då och sedan. Vi får, så gott vi 
kan, hänga med  på barnbarnens Twitter, Facebook, Mine Craft och kortspråk.
Men vad väntar oss och PUV runt tidshörnet? Av historien kan vi lära att fram-
tiden ofta blir annorlunda än de säkraste prognoserna. Vi ska nog vänta oss det
oväntade på många områden. Finns det kunniga, realistiska visionärer som 
kunde berätta för oss om vilka tankar och idéer som kanske kommer att skapa 
morgondagens värld? Historien är inte slut, den börjar nu.

”När man minns hur tokigt man tänkt och hur fel man fått
och hur annorlunda det faktiskt i regel har gått
och hur världen drabbats av sällsamma metamorfoser
får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser.”
(Alf Henriksson)

/Ingvar och Märta Westerberg
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12. STYRELSEMINNEN

Britt Albin
Inte kunde jag väl ana att det skulle innebära så 
mycket, så skiftande och så stimulerande arbete 
att vara med i styrelsen. Tänk att få vara delaktig i 
arbetet med att sälja kaffebiljetter, registrera, brain-
storma, hitta föreläsare, förhandla med presumtiva 
föredragshållare, leta cirkelledare, schemalägga, 
sammanträda, vakta expeditionen, ha kontakt med 
medlemmar och styrelsevänner via telefon och mejl, 

skapa program, korrekturläsa, kuvertera m.m.
Mycket arbete, ja - och ibland sömnlösa nätter - men det har gett mig, och ger 
mig, ett meningsfullt pensionärsliv tack vare glada tillrop från medlemmarna och 
inte minst god kamratskap och glad samvaro inom styrelsen. 

/Britt Albín
Styrelsen 2010 -

Håkan Klasander 
Sju år i styrelsen innebär inte bara regelbundna möten med elva pannor i djupa 
veck, skrivbordsarbete, telefonsamtal, mejlande, ännu djupare veck i pannan, 
utan också otaliga möten med medlemmar, cirkelledare, personal och intressanta 
föreläsare och andra aktörer. Sammantaget väldigt stimulerande och uppfriskande, 
det kan mina kollegor också omvittna.
Men när tankarna får flyga fritt kring dessa år dyker ett särskilt minne upp. Vi 
hade tvådagars ”arbetsläger” på ganska nya Kosta Boda Art Hotell och arbetade 
i en övre foajé med generöst ljusinsläpp. Bara det att ett ihållande regn smattrade 
på taket, så vi fick ropa till varandra för att höras. Och för att liksom förstärka 
naturens påverkan, så började också ett ihållande takdropp att väta både oss och 
våra dokument. Etablissemanget fick snabbt ordna en torrare lokal. Takfönster är 
inte att leka med, men allt ordnade sig.
Kosta ligger ju i Lessebo kommun, där jag bott i 50 år. Jag försummar sällan till-
fällen att framhålla dess förtjänst i olika sammanhang. Det har (nästan) blivit en 
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visa i styrelsen. Men den har inget emot att jag ibland drar någon historia därifrån, 
gärna på mål, eller lär ut något dialektalt ord.  
Bland all kompetens och professionalitet som är samlad i styrelsen, kan den 
också visa dess prov på medkänsla, delaktighet och kamratskap som kommit 
mig till del i högsta grad. Jag kan inte förbigå det om jag får vara lite personlig. 
I februari 2013 blev jag hastigt ensam, änkeman. På söndagskvällen ringde jag 
Cedron Strand, personlig vän sedan ungdomen, och berättade om det skedda 
och bad honom att meddela styrelsen. Jag glömmer aldrig de bevis på omtanke 
och värme som jag kände från dess ledamöter. Och inte bara från dem, många 
andra medlemmar som jag och min fru lärt känna i PUV, visade på olika sätt sitt 
deltagande, när jag så småningom kom tillbaka i arbetet. Det var väldigt värdefullt 
i ett läge när marken gungade under fötterna och livet tog en helt ny vändning. 
Omtanke kan vi aldrig få för mycket utav, det kan ingen säga emot. 

/Håkan Klasander 
Styrelsen 2009 -    

Cedron Strand
Vid ett av mina 88 musikprogram hände det något 
helt oväntat. Som vanligt hade jag tillsammans med 
min gäst kommit överens om innehåll och tiden 90 
minuter. Efter 20 minuter säger han: ”Så ska jag be 
att få avsluta med ........”, chock, missförstånd. Men 
med lite humor och improvisation redde det ut sig 
till slut. 
En annan upplevelse som jag aldrig glömmer var 
när Gertrud Swahn och jag med början kl. 12.30 
skulle sälja 60 biljetter till Ola Salos premiär i 
Malmö på ”Jesus Christ Superstar”. Redan kl. 08.00 

började pigga pensionärer med termos, bok och fällbar stol att köa utanför vår 
expedition. Det var mycket svårt att rättvist fördela kölappar till de över 200 som 
kom. Det blev inget slagsmål, men nästan.

/Cedron Strand 
styrelsen 2004 - 2012
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Torsten Persson
Två saker kommer jag aldrig att glömma. Den ena är föreläsarna. Och framför allt 
de gånger när några föreläsare, trots upprepad muntlig och skriftlig påminnelse 
om hur föreläsningen är tidsmässigt upplagd, alltså först 45 minuter föreläsning, 
därefter 30 minuters kaffepaus och slutligen 45 minuters avslutande föreläsning 
med frågestund – alltnog, föreläsaren anser sig ha hållit sin föreläsning klar efter 
45 minuter. Då sitter kanske 300 personer i salen och väntar på fortsättningen 
och den ansvarige kursvärdens sammanbitna leende mot föreläsaren får denne att 
inse att något möjligen gått fel. T.ex. att han missat att han förväntas fortsätta 45 
minuter till. Väl förberedd, tack.
Det andra att minnas är styrelsen och styrelsearbetet. Inte konstigt att PUV har
varit framgångsrikt genom åren, med sammansvetsad styrelse som blivit kamrat-
gäng med beslut- och handlingskraft, spetsad med kreativitet som adelsmärken. 
Ett privilegium att ha fått vara en del av den.

/Torsten Persson 
Styrelsen 2009 -

Gertrud Swahn
Efter några år i styrelsen tog jag hand om teaterprogrammet och studiebesök. 
När uppgiften att ordna resor blev vakant föll lotten på mig, då jag under många 
år arbetat som reseledare och visste hur det gick till att lägga upp resor både 
inrikes och utrikes. 
 
Endagarsresorna blev snabbt populära och de dubblerades ofta. Med bra samar-
betspartner och guider blev det åtskilliga resor under sex år, till glädje för många. 
 
Åven om jag inte är medlem i styrelsen längre får jag ofta kommentarer från 
deltagare om våra resor om hur trevligt vi hade det. De åtta åren i styrelsen har 
varit till stor glädje med mycken gemenskap och arbete.

Gertrud Swahn  
Styrelsen 2006 - 2014 
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Birgit Aronsson
Arbetet i PUV:s styrelse var det trevligaste föreningsarbete jag varit med om.  
Alla var otroligt engagerade och kreativa. Alla hjälptes åt och ganska ofta 
deltog även styrelsemedlemmarnas partner i arbete vilket, skapade god   
sammanhållning i hela gruppen.  
Det var mycket glädje och goda skratt som fungerade som rena medicinen på oss 
alla.  
Visst var det mycket arbete och verksamheten växte men det goda arbetsklimatet 
och den positiva återmatningen från medlemmarna var riklig belöning. 

 
/Birgit Aronsson 

2004 - 2011

Ulf Söderström
”Tråkig som en påstigande i Alvesta”  
är ett bevingat citat från Stig Ahlgren. Då på 
1940-talet hade han dock aldrig mött någon av alla de 
fantastiska föreläsare, som sedan dess stigit av tåget 
i Alvesta för en snabb bilfärd in till väntande PUV i 
Växjö.

Nedfallna träd, uteblivna lokförare, godståg på spåret 
o.s.v. har orsakat mången försening. Märkligast är 
kanske den förklaring, som fanns att läsa en gång på 
SJ:s hemsida, då ett tåg inte kom iväg i tid: ”Tåget bråkade med ett annat tåg.” 

Tiden i styrelsen kunde delas upp i tvåveckorspass. Ena veckan var en vanlig 
arbetsvecka, där alla i styrelsen arbetade med sina uppdrag. Nästa vecka var 
i princip likadan men med ett guldkorn i form av ett oerhört stimulerande 
halvdagssammanträde, där alla resultat redovisades och nya idéer sjösattes. 
Gemenskapen och glädjen där gav injektion till fortsatta insatser.

En jourdag på expeditionen kunde börja med ett telefonsamtal som ”Är 
medlemmarna intresserade av mord?”. Eftersom just den frågan visade sig 
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komma från en högst seriös författare blev resultatet ett välbesökt månadsmöte.

Program om hälsa och liv har alltid dragit stor publik. En sådan publik minns 
nog fortfarande med skräckblandad uppskattning hur den programansvarige 
introducerade ”Att leva här och nu” med att i full frihet framföra Arne Qvicks 
Rosen: ”När man söker stundens sorger glömma, är det skönt att vaken gå och 
drömma ...” Enda ursäkten torde vara att ”en gång är ingen gång”. 

I början av 2000-talet kom datorn in allt mer i bilden. Ett jordnära moment 
fanns dock kvar under hela min tid i styrelsen. Den dagordning som styrde 
verksamheten var mänsklig i den bemärkelsen att den alltid var handskriven. Det 
kändes tryggt.

/Ulf Söderström 
Styrelsen 2003 - 2012

 

Eskil Fransson i Gdynia. Håkan Klasander i St Petersburg.
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13. RESORNA

Genom åren har PUV arrangerat ett antal resor utanför landets gränser:

•	 Island 2007
•	 Passionsspelen i Oberammergau 2011
•	 Polen runt 2011
•	 S:t Petersburg och Helsingfors 2012
•	 Toscana och Rom 2013  
•	 Tyskland 2015 och 
•	 Oslo 2016.

Resorna fram till 2013 beskrivs utförligt av resenärerna Gerd och Werner Törn-
blom med rikligt bildmaterial. Reseberättelsen återfinns på vår hemsida www.puv.
se. Gå in på ”Reportage” och klicka er fram till ”Resor”.

För att spegla Tysklands-resan fick ett antal medresenärer i uppgift att berätta
om varsin dag. Även den berättelsen finns med rikligt bildmaterial på hemsidan.
Gå in på ”Reportage” och klicka er fram till ”Resor”.

Till utlandsresorna kommer ett stort antal endagsresor i Sverige. Dessa återfinnes 
också på hemsidan under ”Reportage” och ”Resor”.

/ Björn W Stålne
Styrelsen 2012 -
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Bornholm

Köln, Tyskland

Trier, Tyskland
Två glada damer på resa

PUV på resa
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14. HEMSIDAN

En källa för information, administration och minnen
Den första versionen av PUV:s hemsida sattes i verket redan 2007 med Ulf 
Lettevall som initiativtagare. Men när vi kom igång med vår ”datorisering” på 
allvar, var det i första hand för att rationalisera den administrativa hanteringen. Att 
anmäla sig genom att vi skulle gå in på hemsidan var ingen självklarhet ens för 
styrelsens medlemmar. Men några, med Anders Råberg som ömsom inspirerande 
ömsom drivande kraft, visste vad vi skulle vinna med denna nya ordning. Första 
gången vi använde hemsidan för anmälan till föreläsningar, studiecirklar, resor 
m.m. var inför höstterminen 2014. (Hur det gick den första gången kan vi läsa på 
andra ställen i denna skrift.)

Hemsidan skulle ju kunna användas till så mycket. T.ex. till information som 
snabbt behövde komma ut till medlemmarna – en ändrad tid, ett omkastat program 
eller en sjuk cirkelledare. Tanken var ju lika lysande som självklar. Det var bara 
det lilla problemet att alla medlemmar inte har egen dator. Och även om man har 
det så tar det åtskillig tid till dess att man regelmässigt går in och tittar om det 
finns något intressant under ”aktualiteter”. Att däremot gå in två gånger per år för 
att anmäla sig till aktiviteterna, det blev ju en nödvändighet.

En liten händelse som mycket noga exemplifierar hur praktiskt det är att regel-
bundet läsa av hemsidan var när vi från PUV inför hösten 2015 var tillmötes-
gående och senarelade den traditionella decemberkonserten en vecka. TV4 ville 
nämligen använda Domkyrkan till en inspelning. Det ursprungliga datumet var
självfallet publicerat långt innan i vår kurskatalog, så det gällde att få ut informa-
tionen på annat sätt till medlemmarna. Och då är ju en hemsida med en aktualitets-
spalt en självklar informationskanal. Om medlemmarna regelbundet går in på 
hemsidan…

När den ursprungliga dagen kom hade jag mina aningar, så jag gick ner till Dom-
kyrkan för att ytterligare informera de som inte nåtts av uppgiften om flyttningen. 
Självfallet var det ett tjugotal ursprungligen väldigt glada och förväntansfulla 
medlemmar som stod vid kyrkporten och ville komma in på konserten. När jag 
anlände var de inte lika glada. Jag förklarade gång på gång att ”konserten är fram-
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flyttad en vecka – det har stått på hemsidan i tre månader”. Tur var att det var 
väldigt fint decemberväder. Medan vi stod där och argumenterade kom en annan 
medlem förbi – hon råkade vara på promenad. ”Va’ står ni här? Men det vet ni väl 
att konserten är nästa vecka. Det läste jag på hemsidan…”

Att kunna använda sin hemsida som naturligt informationsverktyg är inte det 
lättaste. Det tar några år innan det sätter sig i ryggmärgen att gå in åtminstone en 
gång i veckan och titta. Men har man ingen egen dator är det inte särskilt lätt… 

Att använda hemsidan för att återvända till sina minnen är mycket uppskattat. 
I huvudmenyn kan man välja vart man vill gå. Om man klickar sig fram till
”Reportage” finns ett mycket stort antal återblickar på föreläsningar, månads-
möten, resor och studiebesök.

Från början var kretsen av skribenter mycket begränsad, men den har successivt 
utökats under de senaste åren. Roligast är det när det är medlemmarna som 
tecknar ner sina upplevelser. Huruvida ”gaget” bidragit till att öka kretsen må vara 
osagt. Men det ska påpekas att gaget i fråga är en kaffebiljett.

Reseberättelserna är ett kapitel för sig. När vi reste tåg genom Tyskland 2015 hade 
ett antal i förväg utpekade resenärer fått i uppdrag att nedteckna sina minnen och 

Loriley-klippan
”Ich weiss nicht was soll es bedeuten. . .”



59

intryck för en dag var. När vi kom hem insamlades dagboksanteckningarna och 
sammanställdes till allmän beskådan på hemsidan.

Studiebesöken har sin egen dramaturgi. Under våren 2016 besökte vi SVT här i 
Växjö. Den typen av studiebesök brukar vara synnerligen attraktiva, så besöket 
kommer säkert att upprepas vid flera tillfällen.  
Ett besök på så teknik-intensiva företag som just SVT är extra intressant. Att man 
genom åren sänt Smålandsnytt därifrån vet ju alla. Men inte att man också sänder 
reportage-inslagen till Blekingenytt medan reportern sitter i Karlskrona. Det 
var en nyhet. Och ännu märkligare är att SVT i Växjö är nationellt centrum för 
produktion av alla grafiska bilder – illustrationer, statistik och staplar m.m.  
Det var en total nyhet för de flesta av oss.

Studiebesök på SVT våren 2016
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De flesta av våra föreläsningar i Ulriksbergskyrkan brukar få en epistel.
En bild som alldeles säkert har etsat sig fast hos oss, var när Solveig Bergqvist 
Larsson tillsammans med Anders Larm i ord och ton beskrev hur det var att vara 
ung på 60-talet.
Solveig visade sig vara en lysande scenisk personlighet, inte bara i gestik utan 
också i tidstypiska scenkläder. Den bild vi alla har på näthinnan – om vi var där 
– var när hon i en smäktande tryckare lyckades gestalta både den förmodligen 
trånande unga damen och gossen, som med fast grepp om hennes skuldror skred 
fram på dansbanan.

I och med att vi från och 
med den första januari 
2017 byter namn, är också 
vår adress till hemsidan 
ändrad till www.suv17.se .

Välkommen som ständig 
besökare!

/Björn W Stålne
Styrelsen 2012 - 

Den oförglömliga ”tryckaren”. 
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15. SAMSPELET MED ANDRA

- Folkuniversitetet - en stabil partner till PUV

Folkuniversitetet i Växjö har sedan starten varit det studieförbund som Pensionärs-
universitetet Växjö samarbetat med kring föreningens studiecirklar och kultur-
program. Det blir många människor som varje år får möjlighet att berika sin 
tillvaro med gemensamma tillfällen till kunskapsutbyte i ett positivt klimat och 
med ett deltagaranpassat utbud, i både studiecirkelform och som kulturprogram. 

Kulturprogrammen består ofta av föreläsningar som många gånger har en akadem-
isk inriktning. Det ligger i Folkuniversitetets uppdrag att främja spridningen av 
nya forskningsrön utanför den akademiska världen, därför ansöker vi gärna om 
medel som finansierar föreläsningarna via Folkuniversitetsföreningen. 

Det gläder oss att se att dessa föreläsningar är välbesökta och detta är ett tecken
på att det är en verksamhet som uppskattas. Folkuniversitetet och Pensionärs-
universitetet Växjö delar ett gemensam kärnvärde: vi är oberoende. Det finns alltså 
inga politiska, religiösa eller fackliga intressen som styr vår verksamhet. 

Folkuniversitetet värdesätter samarbetet med Pensionärsuniversitetet Växjö. 
Verksamheten håller en mycket hög kvalitet och drivs av engagerade medlemmar 
som värnar folkbildningstanken och vikten av att arbeta med det livslånga 
lärandet.

Vi på Folkuniversitetet brinner för lärande. Det tar oss till nya platser - både i 
världen och i tanken. Det får oss att se på nya sätt. Det gör oss klokare. Ju mer 
vi förstår, desto bättre blir vi också på att förstå andra. Varje individ med dessa 
egenskaper bidrar i sin tur till ett bättre samhälle. Kunskap förändrar.

/Donatella Prete 
Kommunikatör, Folkuniversitetet
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- Anita och Bengt Albertsson - Ulriksbergskyrkan

Pensionärsuniversitetet och Ulriksbergskyrkan har haft ett mångårigt samarbete 
när det gäller lokaler. Samarbetet löper med årsvisa hyresavtal som innefattar hyra 
av lokaler med god teknisk utrustning avseende ljud, bild samt ljus. Vid varje 
föreläsningstillfälle serveras också fika under en rast och vid större föreläsnings-
serier serveras över 300 personer på 30 minuter! Det är ju en utmaning så god 
som någon, men genom att gott samarbete med Pensionärsuniversitets kaffevärdar 
fungerar detta alldeles utmärkt.
Hela vår uthyrningsverksamhet drivs av frivilligarbetare som är medlemmar i 
Ulriksbergskyrkan. Dessa finns på plats från 11:30-tiden till 16:30-tiden vid varje 
föreläsningstillfälle. När Ulriksbergskyrkan byggdes 1990-1991 var grundtanken 
att den skulle användas under veckans alla dagar och inte enbart vara en söndags-
kyrka. Genom det mångåriga samarbetet har detta mål uppfyllts, samtidigt som 
många vänskapsband knutits med såväl styrelsemedlemmar som deltagare i före-
läsningarna, något som vi från Ulriksbergskyrkan uppskattar mycket. 
Eftersom hela Ulriksbergskyrkans ekonomi grundas på frivilliga gåvor bidrar 
givetvis också uthyrningen till att församlingens lokalkostnader kan hållas rimliga. 
Genom goda insamlingar sedan kyrkan invigdes, kombinerat med hyresintäkter, 
kan församlingen under 2016 bli helt skuldfri och därmed väl rustad för att satsa 
ännu mer på framtiden. 
Tekniken kring föreläsningarna har stegvis byggts ut efterhand som behovet har 
uppstått, delvis genom önskemål från Pensionärsuniversitetet. Och genom att följa 
en väl fungerande teknikutvecklingsplan räknar vi med att även i fortsättningen 
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kunna erbjuda förstklassiga lokaler för Pensionärsuniversitetets behov. Men, vad 
vore ett samarbete kring enbart teknik utan människorna. Genom ett ömsesidigt 
gott bemötande, från såväl Pensionärsuniversitetet som Ulriksbergskyrkans 
frivilligarbetare, ser vi fram emot ett fortsatt mångårigt gott samarbete.

Anita & Bengt Albertson 
Ulriksbergskyrkan
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Ulriksbergskyrkans betydelse och värdet av kaffepauser 
Vi känner oss alltid välkomna till föreläsningarna och månadsmötena i Ulriksbergs-
kyrkan. Personalen i kyrkan har alltid ett vänligt ord och leende att ge oss. All 
personal är proffsig och sprider en fantastisk stämning omkring sig. Om det upp-
står några problem löser man dessa snabbt och om vi, styrelsen eller någon 
medlem, har några synpunkter på t.ex. möbleringen i kyrksalen tillmötesgår de 
oftast oss. Man måste också nämna att de serverar ett fantastiskt gott kaffe till den 
stora skara kaffegäster som alltid bänkar sig runt borden och ibland också får inta 
sitt fika stående i vestibulen.

Kaffepausen är ett mycket viktigt inslag i PUV:s verksamhet och har alltid varit
det. Många kontakter har etablerats under årens lopp, både gamla och nya bekant-
skaper har knutits. Om man som medlem kommer ensam till en föreläsning 
finns det alltid en annan medlem att byta ett ord/en åsikt med vid bordet eller i 
föreläsningssalen. Efter en stärkande kopp kaffe/te är det spännande att fortsatt få 
lyssna på föreläsningen. 

/Eva Gustafsson 
Styrelsen 2015 - .
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16. EN BIT BORT?

Bridge
Varför skall man spela 
bridge? Jag levererar ett 
övertygande argument: 
PUV arrangerade 2015 
120 tävlingar i bridge. 
De fem medlemmar, som 
var flitigast, deltog i snitt 
i 100 av dessa tävlingar. 
Medelåldern på de fem 
är något över 90 år!  

Bridgespel tillhör inte det vanliga utbudet vid svenska pensionärs- och senior-
universitet, men PUV i Växjö har en lång tradition på området. Redan 1992 
startades en nybörjarkurs i bridge i Folkuniversitetets lokaler. Ledare var Harry 
Wulff. Detta är den enda bridgekurs som hållits i PUV:s regi. Därefter har pro-
grammen erbjudit ”sällskapsbridge under gemytliga former”, första året en efter-
middag i veckan, vilket successivt ökades till tre eftermiddagar kompletterat med 
sommarbridge en eftermiddag.  

Organisatör för denna utveckling var eldsjälen Lars-Egon Svensson som också 
var kassör i PUV:s huvudstyrelse under lång tid. 1997 hyrde Växjös båda bridge-
klubbar ändamålsenliga lokaler på Annavägen 5. Eftersom deras ekonomi var 
ansträngd blev Lars-Egon tillfrågad om PUV:s eftermiddagsbridge kunde utgöra 
ett stödjande tredje ben i verksamheten. Samarbetet inleddes redan 1998 och har 
varit till stort gagn för alla parter. 

2008 knöts PUV-bridgen fastare samman med sina hyresvärdar då det beslöts att 
samtliga spelare i PUV också skulle vara medlemmar i Sveriges Bridgeförbund 
och därmed få spela om mästarpoäng och få tillgång till de tekniska hjälpmedel 
som börjat användas vid brickläggning, budgivning och resultatrapportering. 
Sedan 2010 är de båda klubbarna sammanslagna under namnet Växjöbridgen.
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Under årens lopp har åtskilliga duktiga tävlingsledare och andra funktionärer 
engagerats och genomfört ett värdefullt arbete för PUV:s räkning. Lilian och 
Bertil Arvidsson liksom Eije och Birgitta Thilander får stå som representanter för 
dem som kan kallas ”PUV-bridgens vänner”. 

För att få delta i PUV-bridgens tävlingar är man naturligtvis tvungen att betala 
medlemsavgift i PUV. 225 PUV-medlemmar finns registrerade som presumtiva 
bridgespelare.160 av dessa har hittills i år varit aktiva. Växjöbridgen har för 
närvarande 335 medlemmar. 215 av dessa är också PUV-medlemmar.

Under åren på Annavägen, efter det att PUV:s verksamhet nått nuvarande volym, 
har omkring 4 000 starter registrerats årligen. De senaste åren har varit de mest 
gynnsamma, vilket ett utdrag från rapporten för 2015 visar:

Verksamhetsåret 2015: 183 medlemmar gjorde 4 922 starter vid 120 tillfällen. 
Som jämförelse:
Verksamhetsåret 2011: 166 medlemmar gjorde 4 280 starter vid  117 tillfällen
Verksamhetsåret 2012: 173 medlemmar gjorde 4 454 starter vid 118 tillfällen
Verksamhetsåret 2013: 201 medlemmar gjorde 5 100 starter vid 117 tillfällen
Verksamhetsåret 2014: 204 medlemmar gjorde 4 886 starter vid 118 tillfällen

/Anders-Eric Andersson
Bridgeansvarig 2010- 
Styrelsen 2008-2012
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17. FRAMTIDEN

…och sen? Britt Segerberg med 
funderingar kring framtiden 
PUV – 25 år! Hur mycket har inte hänt under 
dessa är! Från att ha startat med ett hundratal 
medlemmar till nuvarande c:a 2 500. Hur 
kommer nästa 25 år att gestalta sig? Att det 
blir ett namnbyte 2017 till Senioruniversitetet 
Växjö, det är bestämt. Men för övrigt? Hur 
många medlemmar klarar man av att hantera 
med ideellt arbete som det är idag? Har vi 
nått kulmen nu med de stora årskullarna från 1940-talet? Kommer nya kullar 
av pensionärer att tycka om programmen som de ser ut idag? Det blir många 
frågetecken när man tänker på framtiden. Men en sak vet man – det blir sällan 
som man tänkt sig. Inom styrelsen har vi vid några tillfällen haft framtidsfrågor på 
agendan. 
Min tro är att pensionärs-/senioruniversiteten kommit för att stanna och att de 
successivt kommer att utvecklas till innehåll och omfattning.  Allt fler människor 
lever allt längre. Även om många fler kommer att arbeta längre än idag, så 
kommer det en tid när arbetslivet tar slut och ”den tredje åldern” tar vid. Att då 
kunna fylla dagarna med ett meningsfullt och givande innehåll tror jag kommer 
att bli ännu mer efterfrågat. Då gäller det för dem som då styr vår verksamhet 
att hänga med och anordna aktiviteter som känns angelägna för den dagens 
seniorer. Min avsikt är att försöka bilda en visionsgrupp inom PUV. Gruppen ska 
bestå av några av våra yngsta medlemmar (födda på 1950-talet). Tanken med 
gruppen är att den ska vara till hjälp för styrelsen när det gäller att successivt 
förnya programinnehållet. Det är också viktigt att styrelsen i fortsättningen - 
liksom idag - består av både män och kvinnor med olika utbildningsbakgrund, 
yrkeserfarenheter och kontaktnät. Med dessa villkor uppfyllda är det min fasta 
övertygelse att Senioruniversitetet i Växjö kommer att fira sitt 50-årsjubileum med 
pompa och ståt år 2041!

/Britt Segerberg 
Styrelsen 2011- 

Ordförande 2015-
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PUV’s STYRELSE 2016

Bakre raden från vänster: 
Torsten Persson, Håkan Klasander, Anders Råberg, Maj-Lis Ulfsparre, Björn 

Stålne, Olof Fälton. Mellanraden: Eva Gustafsson, Viola Hjelm.
Främre raden: Eva Jordevik, Britt Segerberg, Britt Albin



69

Styrelsen övar hjärt- lungräddning. Styrelsen övar hjärt- lungräddning.

Bussen packas för avfärd mot Bornholm.

BILDKAVALKAD
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Besök i glashytta på Bornholm.
Styrelsen packar kataloger.

BILDKAVALKAD
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Teaterföreställningen ”Basfiolen”.

Glögg vid luciafirande.

BILDKAVALKAD
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HAIKU 
I VÄXJÖ

Gunnar Carlberg, Linda Andersson och Leif Adolfsson i ”Nobels tre kärlekar”.

Medlemmarna skaldar.

BILDKAVALKAD





Lineborgsplan 11, 352 52 Växjö
Telefon: 0470-295 20 
E-post: info@puv.se


