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Information om planeringen av serier och cirklar under
höstterminen 2020
Som bekant beslutade USUs styrelse den 17 mars att avsluta alla
återstående publika aktiviteter från vårterminen. Då återstod cirka
40% av föreläsningarna och cirka 30% av studiecirklarna. I några av
studiecirklarna har aktiviteten fortsatt digitalt och när det gäller de
återstående föreläsningarna kommer många att erbjudas under
höstterminen i år. Undantaget är serien om Bellman. Johanna
Broman Åkesson har varit vänlig och spelat in sina tre återstående
föreläsningar. De har kunnat ses av alla medlemmar i USU. Även den
sista föreläsningen finns nu tillgänglig på USUs webbplats.
Många undrar säkert hur vi ser på aktiviteter under höstterminen
2020 med tanke på den osäkerhet som råder om hur länge
restriktioner orsakade av coronapandemin kommer att ligga kvar.
Efter diskussioner med USUs styrelse har vi inom arbetsgruppen för
serier och cirklar (S&C) fortsatt arbetet med att ta fram ett
fullständigt program för HT20 med samma struktur som tidigare
terminer. Givetvis är vi medvetna om att vi kan komma att tvingas
ändra planerna.
Ämnesgrupperna började redan i januari att planera programmet
för hösten. Vid möte inom S&C den 14 februari fanns redan rätt
detaljerade planer på program för HT20 och vid vårt digitala möte
den 3 april kunde vi spika ett förslag till höstterminens program som
sedan godkänts av styrelsen. Det som återstår är en del lokalfrågor
och textbearbetningar.
Avslutningsvis litet kortfattad information om höstens program –
under förutsättning att normal verksamhet kommer igång. Bland de
nya serierna kan nämnas serier om alternativa världar i litteraturen,
om Verdis musik, om Taube, om arkitekturhistoria, om sidenvägarna
och Japan, om familjekonstellationer, om evolutionsbiologi, om
infrastruktur, om relationer människa-djur, om människor i extrema
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påfrestningar, om farsoter. Sedan också våra pålitliga långkörare
nedslag i konsten, textilkonst, min musik, jazzhistoria, filmstudior,
tillståndet i världen. Bland cirklarna finns t ex de som behandlar
kyrkokonst, medeltiden i Sverige, vägvisare till andligt liv, irländska
författare, beatlesmusik, EU, Uppsalas gatunamn, klimatforskare,
fåglar, svampar, förutom de många språkcirklarna som fortsätter från
våren.
Vårliga hälsningar
Jörgen Boivie

Anki Mattisson

Information om resor i höst
Många resor fick ställas in under våren pga coronakrisen. Ingen vet
något om hösten idag men förhoppningen är att vi ska komma igång
med resor igen. Några nya resor i början av hösten annonseras i det
medlemsblad som alldeles strax når alla medlemmar.
Vi i resegruppen kommer att göra vad vi kan för att skaffa nya
biljetter till Märta Måås-Fjetterström på Kungl. Slottet. Utställningen
kommer enligt planerna att öppna igen till hösten. Utställningen med
Lena Cronqvist på Waldemarsudde ska visas till 25 oktober så även
där kan vi ha möjlighet att få biljetter. Gripsholms slott och
porträttsamlingen ligger kvar så det återkommer vi till liksom till
Judiska museet och Skogskyrkogården. Sala-besöket sparar vi till
våren.
Vi ses i höst hoppas resegruppen genom
Anki Mattisson

