
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inbjudan till inspirationsdag: 
”Ny verksamhet inom SPF Seniorerna” 

 

För dig som studieombud, programansvarig eller på annat sätt 
är intresserad av ny verksamhet inom din förening. 

 
 

Onsdagen den 15 april 2020, 
kl 09.00 – 15.00 

 

Medborgarhuset, Eslöv 
 
 
Välkommen till en förhoppningsvis inspirerande dag! 
Under dagen kommer vi bl.a presentera godbitar ur årets inspirationskatalog för SPF 
Seniorerna, träffa några av de lokala verksamhetsutvecklarna inom Studieförbundet 
Vuxenskolan, prova på körsång, få veta vad biodling är samt höra om Skånes historia. 
 
 
Medverkande Emma Eriksson Olsson, (SV) Studieförbundet Vuxenskolans 

regionförbund i Skåne. 
 
 Representanter från SV Lundabygden, SV Malmö och SV Skåneland. 
 
 Åke Emilsson, SPF Seniorerna 347 Aktiv Eslöv 
 
 Ingrid Bondesson, Nordvästra Skånes Biodlarförening 
 

Gunnar Wetterberg, älskad Tv-personlighet som med en imponerande 
karriär bakom sig tog honom hela vägen till vinst av ”På Spåret”. 
Gunnar är ursprungligen diplomat men numera historiker, författare och 
samhällspolitisk debattör. Han har dessutom varit medlem i panelen i 
SVT:s populära program ”Fråga Lund”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Program och anmälan ➔  



 
 
 
 
 

 
 
Program 

09.00 - 09.30 Drop in med fika och bokvisning. 

09.30 - 10.00 Studieförbundet Vuxenskolan – info och inspiration 
 Emma Eriksson Olsson presenterar godbitar ur inspirationskatalogen. 
 Vi får träffa några av de lokala verksamhetsutvecklarna och får info om vad 
 som är på gång under året. 

10.10 - 10.40 Prova på körsång 
  Åke Emilsson på gitarr med ackompanjemang av dragspel leder oss i ett 
  prova-på pass i körsång. 

10.50 - 11.30  Biodling, vad är det? - Ingrid Bondesson 

11.40 - 12.30 Gruppdiskussion utifrån idéboken och nya inspirationskatalogen för  
  SPF Seniorerna 

12.30 - 13.30 Lunch. 

13.30 - 15.00  ”Skåne – många tusen år fram till freden” 
 Gunnar Wetterberg berättar om Skånes 

historia fram till 1720, då freden i 
Köpenhamn bekräftade att Skåne var 
svenskt och krigen tog slut (för Skånes 
del). 

15.00-15.10 Avslutning 

 

Deltagaravgift 350 kr/person. I avgiften ingår fm-kaffe och lunch. 

 Faktura skickas till respektive föreningskassör efter inspirationsdagens 
genomförande. 

 
Anmälan Via kalender på Mina sidor www.spfseniorerna.se/skanekurser 
 (inloggning till ”Mina sidor” krävs) eller till spf.skane@telia.com 
  

 Senast den 1 april 2020 vill vi ha Din anmälan! 

 
Anmälan till distriktets kurser är bindande. Förhinder att delta kan lämnas senast 7 dagar 
före kursens början till Distriktskansliet, tel 0413-291 14. I annat fall debiteras föreningen för 
deltagaravgiften. 
 
 
Kursansvarig Emma Eriksson Olsson Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
 
 

Välkommen med Din anmälan! 
 
 
SPF Seniorerna Skånedistriktet  Studieförbundet Vuxenskolan 
0413-291 14, 291 50 (9-12)  076-052 01 54 
e-post: spf.skane@telia.com   e-post: emma.erikssonolsson@sv.se 
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