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VAR MED OCH SKAPA
HISTORIA 20-22 OKTOBER
Varmt välkommen till historiens
första Hemvändarhelg för Lunds
universitets alumner! Nyutexaminerad
eller nypensionerad, teknolog eller
etnolog, jobbare på Nationalkarneval
’66 eller Futuralkarneval ’14, alla är
lika välkomna att återuppleva Lund
i glansen av 350-årsjubileet. Vi har
skapat ett program som ska ge ett
smakprov av hela universitetet.

BOKA DIN PLATS
Passa på att boka din plats till Hemvändarhelgen redan idag! För deltagaravgiften på 350 SEK får du
tillgång till Hemvändarhelgens aktiviteter, fika, frukost och ett unikt välkomstpaket. Klicka här för att
nå anmälningssidan. Sista dagen för anmälan är 31 augusti. Efter sommaren publiceras det detaljerade
programmet och alla registrerade deltagare kommer då att ges möjlighet att anmäla sig till specifika
föredrag, visningar mm.

BILJETTER
Deltagaravgift 			
350 SEK
Galamiddag			500 SEK
Dryckespaket, galamiddag 		
325 SEK
Dryckespaket alkoholfritt, galamiddag
250 SEK

HOTELLERBJUDANDEN
Som alumn har du rabatt på flera hotell i Lund under Hemvändarhelgen. Klicka gärna här för att läsa mer
om dessa rabatterbjudanden.

Foto: Maria Victoria Vinokurov, Kennet Ruona

Alumnnätverkets Hemvändarhelg 2017

HEMVÄNDARHELGEN 2017

VÅRDA DITT NÄTVERK
Hemvändarhelgen erbjuder många möjligheter att umgås med
dina vänner från lundatiden och knyta nya kontakter.
•
•
•
•
•
•

Delta i invigningen och frukostmingel.
Luncha med nuvarande studenter och dela dina
karriärtips och erfarenheter.
Gå på pubrunda med Alumnnätverkets After Work,
Helsingkrona nations och Lunds nations Alumnpubar
Ät frukost och fika tillsammans i loungen i lördagens
AlumnHub.
Avnjut en trerätters galamiddag på Grand Hotel med
lundensisk underhållning och dans.
Fortsätt samtalen på söndagens klassiska nationsbrunch.

ÅTERUPPTÄCK LUND
Lär dig mer om Lunds historia och framtid på någon av våra specialvisningar och turer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysicums berömda Fysik- och lasershow
Vattenhallen Science Center
Skissernas Museum
Historiska museets utställning om Peder Winstrup, Lunds universitetets initiativtagare
Historiska museets utställning om fynden från Uppåkra och Lunds järnålder
Studentarkivet
Övfre Athens konstskatt
Domkyrkan
Provning av Fairtrade-märkt choklad
Bussguidning om kriminalserien Bron*
Stadsvandring ”Möt Lundakvinnor med attityd”*
Rundvandring på Juridicum ”Sä här är det att läsa juridik idag”
Hemvändarhelgens familjeaktiviteter: Historisk verkstad på Historiska museet (från 4 år), specialanpassad Fysik- och Lasershow (från 5 år)

*extern arrangör, biljettkostnad tillkommer (Bron 250 SEK, ”Möt Lundakvinnor med attityd” 120 SEK)

Foto: Gunnar Menander, Helena Bergqvist, Gunnar Menander

Vänligen notera, programmet är preliminärt och aktiviteter, tider, lokaler mm kan komma att uppdateras. Detaljerat program publiceras
i augusti.
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Ta del av föreläsningar om aktuella ämnen och den senaste
forskningen. Få inspiration från alumner som med hjälp av sina
innovativa idéer, sitt nätverk och sin utbildning arbetar för att göra
världen bättre.
En unik elbil, jämställda expertkommentarer och debatter, kompisrelationer över gränser, innovationslust och programmeringsläger
är några exempel på inspirerande projekt som presenteras under
Hemvändarhelgen. Vi kommer även att hinna prata om Max IV och
ESS och dess betydelse för Lund som stad, uppleva forskningen i
Humanistlaboratoriet och njuta av de smäktande tonerna från en
3D-printad gitarr.
Ta även chansen att ta del av unika alumnevenemang på din
fakultet, institution eller program, t ex:
•

Lunchföreläsning för Ekonomihögskolans alumner

•

Alumnidag på Institutionen för Psykologi

•

Alumnföreläsning och fika på Centrum för Öst- och
Sydostasienstudier

•

Föreläsningar, paneldiskussioner och mingel på Lunds
universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) och International Institute for Industrial
Environmental Economics (IIIEE)

•

Alumnaktiviteter på Juridiska Fakulteten

•

Aktiviteter för alumner från kandidat- och mastersprogrammet i Europastudier

•

Välkommen HEM till institutionen för Kulturvetenskaper

•

Alumnträff på Campus Helsingborg med lekfulle forskaren
Samuel West och hans Museum of Failure

Mer information kommer i programmet som publiceras i augusti.

Foto: Perry Nordeng, samuelwest.com, Uniti: (WP:NFCC#4) https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=54394700, Johan Persson, Gunnar Menander

BLI INSPIRERAD
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Hälsa på hos din nation, fika med din kår och återupplev gamla
minnen i AF-borgen.
•

Fika med Samhällsvetarkåren, Juridiska Föreningen
och Lunds Naturvetarkår.

•

Wermlands Nation och Kalmar Nation slår upp dörrarna
till sina nationshus.

•

VästgötaNationsVänner och Kalmar nations alumnförening bjuder in till varsin sittning.

•

Medicinska Föreningen öppnar upp Locus Medicus Lundensis och bjuder alla alumner till Ärtan som serverar god
ärtsoppa och utsökta pannkakor till studentvänliga priser.
Alla är välkomna, men medicinalumner har företräde.

•

Kom och njut av en kopp ”Skåniskaffe” och en klassisk
fika hos LundaEkonomerna, titta på bilder från förr och
berätta historier för dagens LundaEkonomer.

•

TLTH:s Alumniförening bjuder in till Teknologkårens
Reunion.

•

HTS:s kårskansli välkomnar alla alumner på en kopp kaffe
och kakor för att diskutera kårhistoria, titta på bilder och
kårkuriosa och klappa kårens maskotar. På söndagen är
alla välkomna på klassisk spelkväll på SOL-centrum.

•

Gå på Boelspex och få en exklusiv rundvandring bakom
kulisserna inför föreställningen.

•

Saknar du studentlivets pubkvällar? Passa på att även
besöka Lunds nations och Helsingkrona nations
Alumnpubar! Öppna för alla alumner.

Foto: Gunnar Menander, Johan Persson, Gunnar Menander

ÅTERUPPLEV STUDENTLIVET
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Det finns ännu fler anledningar att besöka Lund den 20-22
oktober.
•

Vetenskapsveckan ”Framtidens universitet”16-22 okt

•

Hasse och Tage-utställningen på Kulturen
Genom ett samarbete med Universitetsbiblioteket i Lund visar nu
Kulturen i Lund upp ett unikt material från Svenska Ords egna
arkiv.

•

Akademiska kördagar
Nu bjuder Körcentrum Syd och Musik i Syd in körer från Musikhögskolor i Skandinavien till akademiska kördagar.

•

Skissernas Museums höstutställning ”Minne och
monument”
Skissernas Museum öppnar en ny permanent utställning kring
minnesmärken och monument.

•

Universitetsarkivets jubileumsutställning ”Källor till vår
historia”
Universitetets arkiv bidrar till jubileumsfirandet med en utställning
av unika historiska dokument ur lärosätets historia.

•

Utställningen ”Från mikrokosmos till kosmos”

•

”Störst, mest och vackrast: Universitetsbiblioteket 350 år”

•

Invigning av Ravensbrückarkivet
Mer än 500 helt unika intervjuer med överlevande från de tyska
koncentrationslägren, nedtecknade hösten 1945, har digitaliserats, översatts och gjorts fritt tillgängliga i en publik webbportal.

•

Så har Humanistlaboratoriet förändrat forskningen

•

Certec informerar 19 oktober
Hur kan teknologi och design tillsammans skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar?

•

Lunds konstkväll

•

Boelspexarnas årliga spex

KONTAKTA OSS
Frågor? Något du saknar i programmet? Vill du engagera dig
under Hemvändarhelgen? Kontakta gärna Alumnkontoret på
e-mail info@alumni.lu.se.
Besök Alumnnätverkets hemsida: www.lu.se/alumn
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/LUAlumniWeekend

Foto: AB Svenska Ords Arkiv, Johan Persson, Leif Johansson

OCH MYCKET MER...

