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Rymdföreläsning arrangeras på äldreboendet Tre Stiftelser under 
Rymdveckan 
 
I samband med Rymdveckan som just nu pågår i Västsverige arrangerade äldreboendet Tre 
Stiftelser häromdagen en rymdföreläsning för sina hyresgäster. Astronomen Niklas Falstad  
från Chalmers gästade boendet Vegahusen och tog med åhörarna på en resa från big bang till 

månlandningen och de största höjdpunkterna i universums 
historia hittills. 
 
Flera av hyresgästerna som hade kommit för att lyssna till de 
fascinerande berättelserna om rymden kommer själva mycket 
väl ihåg vad de gjorde sommardagen i juli för 50 år sedan då de 
första stegen på månen togs. Berit Olhage, boende på 
Vegahusen sedan tretton år, mindes: ”Min man kunde inte slita 
sig, jag fick bära fram maten till honom vid tv:n. Vi tyckte det 
var svårt att tro att det verkligen var sant. Man såg ju bara 
några korniga svartvita bilder”. Om presentationen tyckte hon: 
”Föreläsningen idag var fantastiskt bra! Niklas var duktig på att 
klargöra och presentera så att ett så svårt ämne blev 
lättbegripligt”. 
 
Föreläsningen på Tre 
Stiftelser är en del av 
Rymdveckan som 
uppmärksammar just 50-

årsjubileet av månlandningen och syftar till att lyfta regionens 
framgångsrika rymdindustri och forskning. Chalmers är en stor 
aktör med många olika aktiviteter under veckan och så här 
kommenterade astronom Niklas Falstad efter genomförd 
presentation: Jag uppskattar verkligen Rymdveckan. Det är till 
stor del detta vårt arbete handlar om, vi som forskar vill dela 
med oss och få ut kunskapen. Att komma till Vegahusen och 
träffa den här intresserade, men något ovanliga, publiken var 
en extra rolig uppgift”. 
 
”Rymdveckan är ett strålande tillfälle att låta våra intresserade 
hyresgäster få ta del av den senaste forskningen inom rymden 
och även få en tillbakablick på de stora historiska händelserna, som de i allra högsta grad varit en del 
av ,” säger Marie Bernhardsson, kultursamordnare på Tre Stiftelser. 
 
För Tre Stiftelser är det viktigt att skapa aktiviteter och göra vardagen meningsfull för de ca 450 
hyresgästerna. Förutom alla de evenemang som anordnas internt såsom oktoberfest, kräftskiva och 
spakväll bjuds också gärna externa aktörer in. Exempelvis har kända kockar som Stefan Karlsson och 
Cristian Hellberg lagat trerättersmiddagar och Göteborgs Symfoniker har med delar av orkestern 



   
 

hållit en klassik konsert på boendet. ”För oss är det en självklarhet att hänga med i vad som är på 
gång just nu och när våra hyresgäster inte längre kan ta sig ut för att lära sig nya saker eller besöka 
sin favoritrestaurang så bjuder vi in för besök här i stället,” säger Monica Berglund, VD på Tre 
Stiftelser. 
 
Foton: Emil Jacobsson, Tre Stiftelser 
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Spiralgalaxen UGC 12158 tagen med Hubbleteleskopet är precis som vintergatan en spiralgalax. 
Niklas Falstad använde bilden i sin presentation som exempel på hur vintergatan skulle kunna se ut 
utifrån.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Monica Berglund  Marie Bernhardsson                     Birgitta Plyhm  
VD Tre Stiftelser  Kultursamordnare                     PR  
Tel 0705 11 75 70  Tel 0768 20 16 16                      Tel 0707 77 12 90 
monica.berglund@trestiftelser.se  marie.bernhardsson@trestiftelser.se                  birgitta@plyhm.se  
  
Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi 
arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser 
består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen 
Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium 
där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. 
Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  
För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  

 
Rymdveckan - År 2019 är det 50 år sedan den första månlandningen. Det uppmärksammas med en Rymdvecka den 14-22 
september 2019 som både blickar bakåt och framåt, från historien mot framtiden, ut i rymden och tillbaka mot jorden. 
Rymdveckan i Västsverige erbjuder ett brett program kring rymdens betydelse för innovation, inspiration, vetenskap, 
industri, forskning, miljö, hållbarhet, samhällsnytta, kultur, konst och kreativitet. Programmet vänder sig till alla åldrar och 
består av en mångfald aktiviteter. Initiativtagare till Rymdveckan är Hasselbladstiftelsen och Chalmers. Arrangemanget 
genomförs tillsammans med Universeum, Göteborgs Universitet, Alfons Åbergs Kulturhus, Göteborgs symfoniker, samt 
övriga samarbetspartners och många medverkande aktörer. Rymdveckan stöds även av Göteborg & Co / 
Näringslivsgruppen och Västra Götalandsregionen. Evenemanget är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och fokusåret 
2019 Kunskap och Upplysning. www.rymdveckan.se  
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