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Stockholms universitets fakultetsklubb Manne Siegbahn 

AKTIVITETER på Fakultetsklubben, VT 2023 

LUNCHRESTAURANGEN kommer åter att vara öppen måndag-fredag fr.o.m. våren, med sittningar 

kl. 11:30 och 12:30. Drop-in – kom förbi och se om det finns plats (OBS! Det går inte att ringa och 

fråga!). Vill du vara säker på att få plats? Boka senast dagen innan, kl. 14:00, via webbformuläret på 

hemsidan.  

Avnjut AFTERNOON TEA i lugn och ro på tisdagar och torsdagar, kl. 15-17. Boka i förväg via 

webbformuläret på hemsidan.  

FAKULTETSKLUBBEN FYLLER 20 ÅR! Jubileumsåret 2023 inleder vi med vårterminens 

medlemsaktiviteter enligt programmet nedan. Alla andra onsdagar är det AFTER WORK från kl. 17, 

utan föranmälan. Det kommer då att finnas något enklare att äta. Ta med dig kollegan, vännen, 

korridorgrannen för en trevlig stund på klubben. Vid sällskap om fler än fem personer – anmäl till 

fakultetsklubben@su.se  

Mer information finns på Fakultetsklubbens webbsida: su.se/fakultetsklubben.  

 

PRELIMINÄRT VÅRPROGRAM 

25/1 Kl. 17:30. I samband med Sveriges EU-ordförandeskap berättar universitetslektor Elisabeth 
Geiger Poignant (TÖI), mottagare av 2022 års Naglerpris för tolkar, översättare och 
publicister, om svensk simultantolkning – hur vi utbildar för och lever med EU:s 
mångspråkighetspolicy. Anmälan senast 18/1*  

22/2 Kl. 17:30. Professor Magnus Breitholtz, rektorsråd för miljö och hållbar utveckling pratar om 
universitetets klimatarbete. Anmälan senast 15/2*  

15/3 Kl. 17:30. Universitetet i staden: Utflykt till Spökslottet med konstvisning samt 
kvartersvandring i Stockholms högskolas gamla trakter med konstintendent Camilla Hjelm, 
Pia Fürstenbach (Högskoleföreningens styrelse) och professor Annika Ullman 
(Fakuktetsklubben). Anmälan senast 8/3*  

19/4 Kl. 16:30. Årsmöte, föredrag av ordförande, prorektor Clas  Hättestrand ”På jakt efter 
meteoriter i Norrbottens inland” och jubileumsmiddag på Fakultetsklubben. Anmälan 
senast 12/4*  

10/5 Kl. 17:30. Universitetet i staden: Vandring på campus och i nationalstadsparken – natur- 
och kulturhistoria. Anmälan senast 8/5*  

14/6 Terminsavslutning med grillpub. Anmälan senast 7/6*  

*Webblänk för anmälan öppnar ca 2 veckor innan respektive aktivitet, oftast i samband med inbjudan. 

 

VARMT VÄLKOMNA önskar styrelsen för Fakultetsklubben! 
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