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PENSIONÄRSUNIVERSITETET I HALMSTAD 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-01-01 – 2019-12-31 
 

Styrelsen för Pensionärsuniversitetet får härmed avge följande verksamhetsberättelse: 
 
Styrelsen har under perioden bestått av 7 ledamöter och 3 suppleanter: 
Ordförande  Agneta Höckert  
V. Ordf.  Gunnel Söderberg (kontakter) 
  Christina Warman (övrigt) 
Kassör  Anders Warman  
V. kassör  Kent Abrahamsson (dataansvarig) 
Sekreterare  Inga-Lena Rydén  
V. sekr.   Christer Johansson 
Suppleanter  Ingrid Magnusson (anmälningsansvarig) 
  Iréne Nilsson 
  Maj-Lis Andersson 
Revisorer  Pia Eurenius och Torsten Kamstedt  
Revisorsersättare Maths Johansson  
Valberedning Göran Ericsson (sammankallande), Inga-Britt Carlsson och  
 Inga-Maj Nivhede 
 
 
Styrelsen har under perioden sammanträtt 9 gånger. 
Årsavgiften har varit 150 kr. 
Medlemsantalet uppgick vid periodens slut till 351 st. 
Program har sänts ut till medlemmarna vid två tillfällen. 
 
Följande föreläsningar har hållits: 

- Mitt liv! Det blev trots allt ganska bra.   Eva Jeppsson. 
- Låt dig inte luras.    Marie Gustafsson 
- Om krigets utmaningar och en befälhavares mod. Anders Bergenek  
- Jag springer för livet.    Håkan Jonsson 
- Vi minns Louis Armstrong.    Björn Petersen 
- Följ med till Orsa Finnmark.     Ulf Norenius  
- Nu ska vi läsa!     Ulrika Larsson  
- Lilla Antikrundan.     Peter Börjesson 

 
Under 2019 påbörjade vi ett samarbete med Högskolan i Halmstad (HiH), vilket resulterade 
i ett uppstartstillfälle och två välbesökta studiebesök: 

- Uppstart i Klarasalen på Stadsbiblioteket med vicerektor Anders Nelson 
- Studiebesök på FabLab (Fabrication Laboratory) 
- Studiebesök på HälsoLabbet/Health Lab  

 
Studiebesök har ordnats enligt följande: 

- Halmstad: Repris på Anders Bergeneks populära bussrundtur.  
- Halmstad: Två studiebesök på Reningsverket/Gröna Påsar.  
- Tvååker: Lena Peterssons ateljé  
- Unnaryd/Boalt: ”Allt i allo museet.”  
- Den planerade resan till Mörrum ställdes tyvärr in på grund av för få anmälningar. 
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- Halmstad: Rekognoseringsbesök - Östras bröd. 
- Helsingborg: Rekognoseringsresa - Helsingsborgs stadsteater (styrelsen). 

   
Studieverksamheten har omfattat följande cirklar och kulturarrangemang: 

- ”Filmbiten”, diskussionscirkel med anknytning till PU:s filmvisningar.  
Ledare: Agneta Höckert 
- Litteraturcirkel 2 med diskussion               Ledare: Gunnel Ericsson 
- Extra litteraturcirkel om Henning Mankell planerades inför hösten 2019. Tyvärr kom 

inga anmälningar in till cirkeln.  
 
I egen regi har vi också haft studiecirklarna: 

- Stadsstudiecirkel   Ledare: Jan Sjöström 
- Samtal om samhällsfrågor Ledare: Birgitta Ydén och Maj Danielsson-Sahlin 
- Litteraturcirkel 1 med diskussion . Ledare: Birgitta Ydén 

 
I samverkan med Röda Kvarn och Folkuniversitetet har Pensionärsuniversitetet sedan våren 
1999 haft filmklubbsverksamhet för pensionärer. Diskussionscirkeln ”Filmbiten” har tagit ut 
intressanta filmer, vilka passat PU:s målgrupp. Fem föreställningar har visats varje säsong och 
i genomsnitt har det under 2019 varit runt 120 besökande per föreställning. Biljettpriset har 
varit 60 kr. Biljetter till PU:s Filmklubb har sålts på Karl XI:s servicehus.  
 
En medlemskväll anordnades i samband med årsmötet den 12 mars. Undervattensfotograf 
Tobias Dahlin förevisade bilder och berättade om havs- och insjömiljöer. Därefter serverades 
räksmörgås och kaffe eller te. Tillfälle gavs också att lämna förslag på kommande program. 
 
Upptaktsmötet för höstverksamheten hade PU på Laxön, den 20 augusti och mötet besöktes 
av drygt 70 medlemmar. Medlemmarna bjöds på underhållning av ”Oldtimers” och en liten 
"tipspromenad" genomfördes. I samband med upptaktsmötet hölls ett extra medlemsmöte då 
styrelsens förslag om namnbyte, från Pensionärsuniversitetet i Halmstad till 
Senioruniversitetet i Halmstad, bifölls. 
 
Ännu en medlemskväll anordnades, måndagen den 21 oktober, med anledning av att PU 
firade sitt 20-års-JUBILEUM! Medlemmarna bjöds på underhållning av Göran Ericsson som 
presenterade ett musikpotpurri om populärmusik. Därefter avnjöts en god middag under 
gemytliga former. 
 
Pensionärsuniversitetet har en hemsida på www.puhalmstad.se samt e-mail: 
puhalmstad@sverige.nu Dessa bevakas och uppdateras kontinuerligt av Kent Abrahamsson. 
 
Pensionärsuniversitetet ingår i en arbetsgrupp på Alla Hjärtans Hus, där vi ansvarar för 
receptionen på måndagar.  
  
Vår verksamhet inom pensionärsuniversitetet har under 2019 varit inriktat på föreläsningar, 
samarbete med Högskolan i Halmstad, studiebesök, filmvisningar och studiecirklar. 
 
Styrelsens ledamöter svarar för planering, iordningsställande och utskick av program samt 
bokningar av aktiviteter, lokaler och kommunikationer. Även förfrågningar om medlemskap 
och avgifter ställs till styrelsen.  
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Med sorg måste vi i verksamhetsberättelsen göra tillägget att vår styrelsesuppleant Maj-Lis 
Andersson avled under slutet av verksamhetsåret.  
 
Styrelsen framför ett tack till föreläsare, Högskolan i Halmstad, cirkelledare, 
Folkuniversitetets personal, receptionen på Karl XI:s samt andra som har hjälpt till att 
genomföra verksamheten. 
 
 
Halmstad i mars 2020 
 
 
_____________________________    _____________________________ 
Agneta Höckert   Gunnel Söderberg  
 
___________________________________     __________________________________ 
Anders Warman    Christina Warman  
 
___________________________________      __________________________________ 
Inga-Lena Rydén    Christer Johansson   
      
 ___________________________________  
Kent Abrahamsson   
 
 
 


