10 januari 2022
Till medlemmar i Uppsala Senioruniversitet
Smittspridningen med omikronvarianten har skjutit fart under senaste veckorna.
Vaccination med 3 doser ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom även om det inte
skyddar helt mot insjuknande. Lagstadgade restriktioner och förbud återfinns bl. a. på
Krisinformation.se. Senioruniversitetets verksamhet omfattas inte av reglerna för
allmänna sammankomster men för våra medlemmars, funktionärers och sjukvårdens
skull anpassar och modifierar vi starten av vårens program, efter avstämning med
regionens smittskyddsläkare. Förhoppningen är att den fjärde vågen snart når sin
kulmen och att vi under terminens lopp ska kunna återgå till vårt planerade program
med i huvudsak aktiviteter i lokal.
För att delta i senioruniversitetets aktiviteter i lokal krävs tills vidare att man har fått 3
doser vaccin mot covid-19 och är frisk! Covidpass eller vaccinationskort skall
kunna uppvisas på begäran. I övrigt gäller de rekommendationer och restriktioner
som myndigheterna utfärdar.
Missionskyrkans regler för vistelse i deras lokaler gäller. För kyrksalen gäller samma
regler för in- och utsläpp som senaste terminerna – ingång i bortre dörren, ta med
kläderna, gå inte tillbaka om inte nödvändigt. Utgång mot Dragarbrunnsgatan.
Följande förändringar har gjorts i programmet vid anmälningsstart 14 januari:
SERIER OCH TISDAGSFÖRELÄSNINGAR
Vid terminsstarten kommer högst 150 personer att släppas in i Missionskyrkans
kyrksal. För de två serier som går i Slottsbiografen och som startar först i slutet av
februari/början av mars gäller för närvarande ett tak på 80 deltagare. Dessa siffror
kan komma att höjas om smittan avtar.
Serierna nr 3 Berättande trådar, nr 12 Idrottens pris och lycka och nr 16 Sjukdom i
konstens öga flyttas till Missionskyrkan och filmas där, liksom alla andra serier som
ges i Missionskyrkan. Serie nr 9 om Svensk arkitekturhistoria ställs in, liksom
Filmstudiogrupperna.
För Tisdagsföreläsningarna gäller också platsbegränsning till 150.
Tänk på att föreläsningen kan ses på film!
Fyra serier (nr 2, nr 4, nr 5 och nr 10) har två alternativ vid anmälan. A är anmälan till
plats i lokal, och då kan man också se föreläsning på film. B är anmälan till filmad
föreläsning. Den som hamnar som reserv vid anmälan till A kommer att prioriteras
när/om platsantalet i lokal kan utökas. Under tiden kan du välja alternativ B och stå
kvar som reserv till A utan kostnad.
STUDIECIRKLARNA
Hälften av cirklarna startar terminen digitalt på Zoom men kan gå över till att ges i
lokal när smittläget förbättras och om cirkelledare och deltagare så vill. För övriga
skjuts starten upp till mitten eller slutet av februari och förlängs i de flesta fall.

Under knappen Mina sidor på webbplatsens startsida finns knappen Lediga platser.
Där kan man se alla ändringar utan att logga in.
TRÄNING ATT UTNYTTJA ZOOM ges onsdagen den 19 januari kl. 15-16. Länk
till denna träning är https://us02web.zoom.us/j/85654331177.
BETALNING
Vänligen vänta med att betala för anmälda aktiviteter till efter 20 januari så att inte
inställda aktiviteter leder till många återbetalningar!
Varmt välkomna till vårens aktiviteter!
Per Olof Osterman, ordförande

