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När detta skrivs i början av juni har pandemin med covid-19 börjat mattas men den
framtida utvecklingen är osäker. Även om det
skulle vara fritt fram ur senior- och hälsoperspektiv att utan inskränkning genomföra
det planerade och omfattande programmet
i hyrda lokaler har styrelsen räknat med att
deltagandet blir mindre än under normalår. I
ett värsta scenario tvingar pandemin oss att
ställa in alla aktiviteter. Styrelsen har emellertid arbetat med alternativa planer för att kunna erbjuda medlemmarna
mycket av det ordinarie programmet, om än i delvis andra former. När detta
läses i mitten av augusti vet ni medlemmar vilket huvudscenario som gäller.
För de serier som placerats i Missionskyrkan eller Pingstkyrkan innebär
de alternativa planerna att närvaro i föreläsningssalen kombineras med
filmning av föreläsningen och där eventuella begränsningar i medgivet antal
på plats kan ändras under terminen. För andra föreläsningar har möjligheten att använda nätsända föreläsningar som webbinarier undersökts. Vi har
under senvåren utbildat ett 15-tal cirkelledare i distansundervisning och
många studiecirklar kan på så sätt erbjudas, men långt ifrån alla de planerade 89. Teknisk support kommer att erbjudas deltagare och cirkelledare som
vill satsa på distansundervisning. Kanske kan även här närvaro i lokal av
några deltagare kombineras med interaktiv nätsändning.
Beslut om höstens aktiviteter och administration av dessa har tagits första
veckan i augusti och vi hoppas ha allt på plats när anmälningstiden börjar
den 27 augusti!
Hösten kommer sannolikt att innebära påfrestning för föreningen både arbetsmässigt för alla våra volontärer och ekonomiskt. Vi kommer att få arbeta
med stor flexibilitet och allt kommer inte alltid att bli som man tänkt sig och
för detta ber vi om medlemmarnas förståelse. Vår goda likviditet kommer väl
till pass för att göra stora insatser för att klara så mycket av verksamheten
som möjligt men genomförande av aktiviteterna kommer trots allt ändå att
kräva visst minimiantal deltagare i serier och cirklar för att inte de ekonomiska förlusterna ska bli för stora.
USU har påbörjat en översyn av webbplatsen www.usu.se. Det är ungefär
tio år sedan en sådan översyn gjordes senast och allt fler använder
mobiltelefoner i dag med möjlighet att surfa och läsa mejl med mera. Därför
finns det anledning att anpassa
webbplatsen bättre för visning på små
skärmar. Ny teknik har tillkommit som Programbladet
Uppsala Senioruniversitet Höstterminen 2020
underlättar detta.
Vår mobilapp har varit tillgänglig
för medlemmarna i drygt ett år
nu och det är dags att lägga till
några efterfrågade funktioner. Vi
kommer att koppla ihop den med
vårt medlemssystem och anpassa
även dess webbsidor så de blir mera
mobilvänliga. Från appen kommer
man att kunna logga in för att
anmäla sig till aktiviteter, ändra sina
personuppgifter med mera.
Varmt välkomna till höstens
aktiviteter! Vår förhoppning är att allt
blir så bra det bara går. Vi löser detta
tillsammans!
Programbladet innehåller beskrivningPer Olof Osterman, ordförande
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ar av alla serier och cirklar och övriga
arrangemang under hösten 2020.

TISDAGSFÖRELÄSARE

Neanderthalarna och vi
Ja, vi européer har gener från neanderthalare. Vi härstammar inte från dem, det har Svante Pääbo bevisat. Däremot
har de människor som utvandrade från Afrika stött på
dem, och tydligen har vi levt samtidigt i vissa områden
och till och med fått barn tillsammans. Och åtminstone
en del av dessa barn har i sin tur fått barn, det tyder på
nära släktskap. Men nu är neanderthalarna försvunna av
någon anledning. – Det förefaller som om många av de
genvarianter som kommit från neandertalarna påverkar
ämnesomsättning, immunsystem, och även huden och hudsjukdomar och hur man påverkas av solljus. Men eftersom
variationen är så stor är det svårt att fastställa precis vad
som vi ärvt från neanderthalarna.
Svante Pääbos forskargrupp har kartlagt 2/3 av genomet hos Neanderthalmänniskan och har också upptäckt
att 2–3 % av generna från neanderthalarna finns hos alla
individer i dagens Europa och Asien. Däremot finns de inte
hos afrikaner. En dittills okänd människotyp, Denisovamänniskan, har spårats från ett lillfinger hittat i en grotta i
Altaibergen i ryska Centralasien och Pääbos grupp visade
att bland annat melanesier delvis härstammar från denna
typ. Nästan dagligen får vi läsa hur DNA-kartläggning ändrar gamla historiska ”sanningar” och att folkvandringarna
har gått andra vägar. Hans forskningsrön har trängt ner i
folkdjupen och ändrat vår syn på oss själva.
Svante Pääbo har ett mångsidigt förflutet. Han påbörjade studier i egyptologi, historia och ryska 1975, gjorde
värnplikt vid försvarets tolkskola och började sedan läsa

medicin i Uppsala. Redan under sina doktorandstudier
lyckades han isolera DNA från en 2 400 år gammal mumie.
Efter disputationen började en snabb internationell karriär. 1997 fick han tillsammans med tre andra uppdraget att
bygga upp verksamheten vid det nystartade Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig och är sedan dess direktor vid avdelningen för evolutionär genetik,
och bor och arbetar fortfarande i Leipzig.
Maria Wold-Troell
Neanderthalarna och vi – lärdomar från
evolutionär genetik.
Svante Pääbo håller sin föreläsning den 29 september
13.15–14.30 i Missionskyrkan.

TISDAGSFÖRELÄSNINGAR
Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. De filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se
under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.
1 sept 13.15–14.30 Msk
Carl Berglöf
Har kärnkraften någon roll i den framtida energiförsörjningen?
15 sept 13.15–14.30 Msk
Ulf Hållmarker
Vasaloppet – historiska och medicinska aspekter.

29 sept 13.15–14.30 Msk
Svante Pääbo
Neandertalarna och vi – lärdomar från evolutionär genetik.
13 oktober 13.15–14.30 Msk
Lars Melin
När det går troll i ord: n-ordet, hen, funktionsvariation
och mer därtill.
27 oktober 13.15–14.30 Msk
Ulrika Stensdotter Blomberg
Klimatet förändras – hur påverkar det tillståndet i sjöar
och vattendrag?

Adress

Msk Missionskyrkan, kyrksalen. S:t Olofsgatan 40

Från sekretariatet
Utveckling av appen

Anpassning till Coronarestriktioner

Vi försöker hela tiden förbättra/förenkla för medlemmarna att hitta information om vårt utbud. Under sommaren-hösten kommer en version 2 av appen som bland annat
innehåller möjligheten att via Mina sidor logga in till anmälningssystemet på samma sätt som från vår webbplats.
En anpassning till mobiltelefoner kommer att göras så det
blir lättare att anmäla sig till aktiviteter via telefonen med
dess mindre skärm. Också webbplatsen www.usu.se kommer att anpassas för visning på små skärmar. Det beräknas
bli klart under hösten.

Sekretariatet ligger i startgroparna för att klara anpassningar till troliga epidemirestriktioner. Vi lär behöva sända
information om programändringar till medlemmarna och
gör det helst per e-post. Vi ber dig som har sådan att kontrollera din e-postadress i Mina uppgifter på appen eller
www.usu.se/Mina sidor.
Bertil Eriksson Malin Åkerblom
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FÖRELÄSNINGSSERIER

Giuseppe Verdi: banbrytande och älskad
Under sitt långa liv, 1813–1901, hann han göra 28 fullbordade
operor, tre sakrala verk, en stråkkvartett och diverse romanser
och körverk. Många av hans operor har ett uttalat politiskt motiv:
ett folk som kämpar för frihet mot en tyrannisk ledare (till exempel Nabucco, Macbeth, Don Carlos, Ernani). ”Fångarnas kör” ur
Nabucco har fått ett starkt symbolvärde som frihetssång och älskas högt av italienare.
Opera är folkets konstform i Italien, på ett helt annat sätt än i till exempel
Sverige, och Verdi har bidragit till att förankra operan i folksjälen. Han
skapade en genuint italiensk romantik distanserad från samtida franska
Grand opéra-tradition och Wagners musikdrama.
Verdis musik är mycket dramatisk, och typiskt för hans operor är att
musiken bildar en obruten enhet. I äldre operor delades musiken tydligt
upp i sångstycken (arior, duetter med mera) och recitativ. Detta mönster,
så kallad nummeropera, finns ganska mycket även hos Verdi i hans tidiga
operor. Efter hand utvecklar han en större musikalisk helhet och enhetlighet, där musiken flödar i sångens bakgrund och bildar en dramatisk enhet.
Han blev också körernas mästare.
Han föddes i Le Roncole, Parma, några mil sydost om Milano. Familjen
hade inga musiktraditioner, men snart märkte familjen att den lille allvarlige Giuseppe blev glad av musik, och gav honom ett positiv. Som elvaåring
tjänstgjorde han som ordinarie orgelackompanjatör i ortens kyrka. Så
småningom antogs han till musikkonservatoriet i Milano och studerade
operakomposition.
Debuten kom 1839 på La Scala med operan Oberto, conte di Bonifacio.
Ungefär samtidigt drabbades han av en katastrof. Hans två barn och hans
hustru dog på kort tid. Nästa opera blev ett fiasko, och han fick övertalas
med list att fortsätta komponera över huvud taget. Librettot till Nabucco
väckte hans inspiration och operan blev en enorm succé. Verdi blev berömd och den ena musikdramatiska framgången efter den andra följde.

Giovanni Boldini: Giuseppe Verdi, 1886.
Källa Wikipedia.

Han var starkt italiensk-nationalistisk, och därmed antiösterrikisk, och
valde ämnen som tilltalade honom politiskt, vilket ibland ansågs opassande.
Hans namn användes också som politiskt slagord i kampen för ett enat Italien: Viva VERDI! skrev man på husväggar och plank, vilket kunde uttydas
”Viva Vittore Emanuel, Re d’Italia!” (Leve Victor Emanuel, Italiens kung!).
Hans stora framgångar med operorna medförde goda inkomster. Han
levde i ett öppet samboförhållande med sångerskan Giuseppina Strepponi, och införskaffade Villa Sant’ Agata i Piacenza, som blev ett experimentjordbruk. Dit drog han sig undan för att förkovra sig i samtidens
politik och filosofi. De nyskapande operorna Rigoletto, Trubaduren och
La traviata togs inte emot positivt av alla. Särskilt sångare klagade på att
hans verk saknade melodier.
Verdi blev hedersmedborgare efter att Napoleon III drev ut österrikare
från Lombardiet 1859, och hans hembygd inlemmades i den nya nationalstaten Italien. Han valdes in i parlamentet, skrev en nationalsång (Inno
delle Nazioni), drev sitt mönsterjordbruk, fortsatte komponera och gifte
sig med sin Giuseppina. Men nu komponerade han i lugnare tempo, och
färre operor tillkom från 1850-talet och framåt, men också dessa uppfördes flitigt.
Verdi skrev sitt Requiem för att hylla den nationella skalden Alessandro
Manzoni. Verket uruppfördes 22 maj 1874 på ettårsdagen efter Manzonis
död, och han skrev samtidigt en mycket vacker stråkkvartett i e-moll. Nu
planerade han att sluta komponera och i stället undervisa bönder i jordbruksdrift. Men han skrev ytterligare två operor, Otello och Falstaff, och
ett par stora sakrala verk och körer. När han blivit änkling 1897 och hans
hälsa blev sämre lämnade han sin verksamhet.
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Francesco Tamagno som Otello vid
premiären 1887. Källa Wikipedia.

Axel Brattberg med flera kommer att
hålla sex föreläsningar om Verdi under
höstterminen. Vi får tränga djupare in
i Verdis komponerande och samtida
kulturliv och naturligtvis njuta av
hans hänförande musik.
Maria Wold-Troell

FÖRELÄSNINGSSERIER
Kongressen

USA inför presidentvalet
En av alla de föreläsningsserier som fick avbrytas på grund
av Coronapandemin vårterminen 2020 var den som handlade
om USA inför presidentvalet. Tre föreläsningar av sex hann
genomföras. Det var professor Axel Hadenius som talade
under rubriken ”USA – det annorlunda landet”. Den andra var
de två journalisterna Inger Arenander och Bengt Albons, båda
med lång erfarenhet som USA-korrespondenter. Rubriken för
den föreläsningen var ”Att bevaka presidentval: från Clinton–
Bush till Trump–Clinton”. Det tredje föredraget hölls av Dag
Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Han talade om ”Den demografiska revolutionen och dess
följder”.
Republikanen Donald Trump kandiderar för en andra
presidentperiod på fyra år. Inom det demokratiska partiet har
primärval pågått under våren för att nominera en presidentkandidat. Coronapandemin har inneburit svårigheter för de
konkurrerande kandidaterna inom det demokratiska partiet
att möta sina väljare eftersom arrangerade massmöten inte är
tillåtna. I skrivande stund, juni 2020, verkar Joe Biden ha säkrat sin position som Demokraternas presidentkandidat. Rasdemonstrationer har ytterligare flyttat fokus från valrörelsen
Presidentvalet hålls alltid första tisdagen efter 1 november. I år innebär det att valet hålls den 3 november. Därefter
sammanträder elektorskollegiet i december och den ny- eller
omvalda presidenten tillträder slutligen den nya mandatperioden på installationsdagen den 20 januari.
Röstberättigade i presidentvalet är alla amerikanska medborgare som på valdagen uppnått 18 års ålder och har registrerat sig som väljare. Undantag finns, bl.a. personer som
omyndigförklarats eller dömts för grova brott.
Tekniskt sett väljs inte presidenten direkt av folket, istället
bestämmer folkets röster fördelningen av elektorskollegiets
538 röster. Elektorskollegiet är en folkvald församling vars
enda uppgift är att välja president och vicepresident. Valet av
elektorer hanteras på delstatsnivå och procedurerna skiljer sig
åt mellan delstaterna. Varje delstat har vanligen lika många
elektorer som antalet representanter i kongressen, alltså två
elektorer för de två senatorerna samt ett varierande antal
för ledamöterna i representanthuset. Exempelvis har den
folkrikaste delstaten Kalifornien 55 elektorer medan mindre
folkrika som Montana bara har tre. För att vinna presidentvalet behövs minst 270 elektorsröster.

Antal elektorer i respektive delstat.
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USA:s kongress består av Senaten och Representanthuset. Nuvarande fördelning mellan partierna ovan.

Många delstater är stabila vilket innebär att samma parti vinner val efter val. Men det finns ett
antal delstater som benämns ”swing states” där
den politiska opinionen ofta skiftar över tid och
valet står och väger mellan Demokraternas eller
Republikanernas presidentkandidat. Det blir då
angeläget för presidentkandidaterna att genom
kampanjer och valmöten försöka vinna valet i
dessa delstater, särskilt om en swing state har
stor befolkning med många elektorsröster. Valet
2016 stod och vägde mellan Trump och Clinton i
10 delstater.
När en presidentkandidat vinner en delstat,
dvs. får flest röster av medborgarna, förbinds alla
delstatens elektorer att rösta på vinnaren. Som vi
minns från valet 2016 fick Hillary Clinton nästan
tre miljoner fler röster än Trump. Totalt röstade
48,2% av amerikanerna på henne, mot 46,1% på
Trump. Men Trump vann de flesta viktiga delstaterna och fick 306 elektorsröster mot Clintons
232 röster.
Elektorssystemet diskuteras och det finns
många amerikaner som vill verka för ett system
”flest röster vinner”. Det blir en rafflande höst när
vi får följa USAs presidentval. Förhoppningsvis
kan även föreläsningsserien fullföljas.
Maivor Sjölund

Dina uppgifter på Mina sidor på vår webbplats usu.
För att anmälningar, betalningar och
meddelanden ska fungera så smidigt
som möjligt är det viktigt att dina uppgifter är korrekta. Läs denna bruksanvisning, följ den och bli vän med vår
utmärkta webbplats!
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.se: bruksanvisning
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Malin Åkerblom
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TORSDAGSSALONG

Medborgarskap och demokrati i den nutida folkvandringens spår
att när en av dessa sätts under stress blir frågan hur
de andra två blir berörda. Begrepp kan också urholkas
genom att de omdefinieras. Vad är en demokrati? Vilka
är medborgare? Vad innebär medborgarskapet? Skyldigheter och rättigheter? Hur ser rösträtten ut? En
demokrati kräver även aktivt deltagande medborgare,
om viljan att delta sviktar urholkas demokratin. Hon
framhåller att den juridiska synen på medborgarskap
är nationalistisk. Medborgarskapet kan därför tunnas
ut genom att det sprids till att omfatta personer utanför
nationen. I den värld vi lever i med migration och flyktingströmmar, statslösa, medborgare som ansluter till
terrororganisationer, ”köpta” medborgarskap etc. finns
det många frågor att ställa.
Maivor Sjölund

Det drar ihop sig till ett intressant samtal om
det högst aktuella ämnet medborgarskap och
demokrati i oktobers Kvällssalong. Det är professor Patricia Mindus i filosofi och professor
em. Sverker Gustavsson i statskunskap, båda
vid Uppsala universitet, som ska samtala om
detta tema.
Sverker Gustavsson har sitt tjänsterum i Statsvetenskapliga institutionens lokaler vid Gamla Torget. Hans
intresseområde har under många år varit demokratins
styrkor och svagheter. Som demokratiforskare ser han
att demokratierna står inför tre utmaningar. Den första
är: Vilka utgör folket? Den andra frågan är hur beslutsmakt ska fördelas mellan politiker och tjänstemän. Den
tredje utmaningen är att förklara vad som är poängen
med att demokratin inte föreskriver något visst politiskt
innehåll utan är öppen för olika inriktningar.
Han menar att populisterna skjuter in sig på demokratins svagheter, t.ex. att demokratier bygger på förhandlingar och kompromisser mellan olika intressen, där
utgången tycks oklar eftersom ingen part helt fått sin
vilja igenom. Det kan tas till intäkt för att partier såväl
som riksdag och regering är svaga. Men förhandlingar
är något bra! De balanserar intressemotsättningar i
samhället och problem kan lösas på ett pragmatiskt
sätt. Sverker menar att ett system med hårda gränser
ofta ger hårda konflikter.
Demokratier måste samtidigt hantera spänningar i
flera olika dimensioner. Det handlar inte bara om skillnaden mellan vänster och höger utan också om den allt
viktigare motsättningen mellan att tänka i termer av
absoluta identiteter och att tänka i termer av öppenhet
och pragmatism. Till detta kommer den vertikala spänningen mellan kommun och stat liksom i förhållande till
EU, Världsbanken, FN och så vidare. Förhandlingar och
kompromisser i samtliga dessa olika avseenden är vad
som möjliggör inte bara en anständig välfärdsstat utan
också en anständig världsordning.

Patricia Mindus. Foto Mikael Wallerstedt.

Tvärs över Gamla Torget har Patricia Mindus sitt
tjänsterum vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Hon är sedan 2019 Director vid Uppsala
Forum on Democracy, Peace and Justice vid Uppsala
universitet. Patricia har ägnat frågan om medborgarskap ett särskilt intresse. Redan under sin studietid vid
universitetet i Turin bestämde hon sig för att skriva
om medborgarskap. Hon disputerade på en avhandling om medborgarskap och har senare även skrivit
om det europeiska medborgarskapet efter Brexit. Hon
eftersträvar en medborgarskapsteori och menar att de
som sysslat med demokratiteori sällan har ägnat sig åt
migrationsfrågan. Hennes tes är att migrationspolitiken
inte beaktar vilken stat man vill ha i framtiden. Det blir
vad det blir utifrån vilka individer som söker medborgarskap. Frågor som ”Vilken stat vill vi vara i morgon?”
och ”Vilka ska vi ge medborgarskap?” kan ställas.
I centrum för forskningen vid Uppsala Forum står värdetriaden demokrati, fred och rättvisa. Patricia menar

Sverker Gustavsson. Källa Dagens Arena.

Patricia Mindus och Sverker Gustavsson, samtalar
om medborgarskap och demokrati i den nutida
folkomflyttningens spår.
Tid: Onsdag 14 oktober kl. 19.00.
Plats: Storgatan 11.
Avgift: 150 kronor. Förfriskningar ingår.
Anmälan till sekretariatet tfn 018-24 35 01.
Första anmälningsdag tisdag 6 oktober från kl. 8.00.
Ansvariga: Ingrid Åberg, 070-302 39 27
och Gunilla Öbrink, 070-324 65 45.
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Digitaliserat och distanserat årsmöte
Till det försenade årsmötet i Missionskyrkan infann sig
åtta medlemmar och tre resurspersoner från Missionskyrkan fysiskt, och hela 64 medlemmar hade loggat
in sig via Zoom. På främre väggen i Kyrksalen, där vi
annars får se Powerpointbilder, avlöste ansiktena varandra. Efter en del småproblem kom mötet igång ganska
punktligt.
Mötesordförande var Jan Fagius, fysiskt närvarande.
Sekreterare var Eva Åkerblom, som satt någon annanstans. Bredvid Jan satt i stället intendenten vid Missionskyrkan Ann-Louice Norqvist som suveränt härskade över
vad som skulle visas på skärmen, släppte in röster och
hjälpte deltagare tillrätta. Längst bak i salen stod konferensteknikerna Donald Wieselgren och Martin Ålund
och skötte ljudet.
Mötets ordförande inledde med att berätta om sin
covid-19-infektion som tydligen hade varit oproblematisk
men tålamodsprövande. Därefter följde vi dagordningen
och valde Claes Leijon och Kerstin Thelander till justeringspersoner.
Medlemsutvecklingen hade tagit ett skutt år 2020,
antagligen till följd av den mediala uppmärksamheten
i samband med 40-årsjubileet. Vi är nu ungefär 4 600
medlemmar. Vår omsättning under 2019 var 5,56 milj.
Med tanke på att all verksamhet sköts ideellt är det ett
aktningsvärt belopp. De största kostnaderna under 2019
jämfört med tidigare år var för mobilappen och jubileet.
Vår ekonomi är mycket god. Det var roligt att i storbild
se vår ordinarie revisor Carin Forsström från Grant
Thornton leende betyga styrelsens oförvitlighet och berätta hur glad hon var över att ha fått förnyat förtroende.
Årsmötet bjöd inte på några överraskningar, allting
står redan i den verksamhetsberättelse som kom i tryck
i februari och kan läsas på webben. En ny suppleant
valdes in, Christina Jutterström, efter avgående Kerstin
Thelander. I övrigt sitter alla ledamöter kvar, och även
vår ordförande lät sig utses på ett år till.

Ann-Louice Norqvist och Jan Fagius skötte det formella.

Framtidsplaner
Webbplatsen ska byggas om, just nu pågår en förstudie.
Ett nytt samarbetsavtal med Missionskyrkan kommer,
ökat antal filmade föreläsningar, cirklar på distans och
andra digitala nyheter kommer att berika vårt program
får vi hoppas.
I september planeras en nationell samarbetskonferens
i Visby för alla Sveriges senioruniversitet där USU är
medarrangör.
Under höstterminen planeras nio miniserier med föreläsningar som ställdes in under våren, och tjugo föreläsningsserier. Även om genomförandet är högst ovisst,
planerar föreningen för fortsatt livlig verksamhet i höst,
men är förberedd på att använda digitala lösningar där
det kan fungera, helt eller delvis.
Text Maria Wold-Troell, foto Inger Hammer

Gott om plats. Projicerad på väggen Carin Forsström.
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Christina Jutterström, nyvald styrelsesuppleant
Christina Jutterström, som växt upp i Uppsala, har en gedigen mediabakgrund, först som journalist vid Östgötakorrespondenten, Dagens
Nyheter, Örebrokuriren och Veckorevyn. 1966 anställdes hon vid
Sveriges Radio som reporter på Dagens Eko och började som politisk
journalist på Rapport på TV 2 vid starten 1969. Åren 1975–77 var hon
Svenska Dagbladets Afrika-korrespondent med placering i Nairobi i
Kenya.
Christina har varit första kvinnliga chefen på flertalet poster: Rapport, Dagens Eko samt chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens
Nyheter och Expressen. Hon har också hunnit att verka som gästprofessor vid Göteborgs universitet under ett par år. Hon är ledamot i
Pressens Opinionsnämnd och sedan 2017 ordförande i sångsällskapet
Orphei Drängars vänförening.
– Jag är en stor beundrare av Uppsala Senioruniversitet, dels i egenskap av användare och dels på grund av den stora kraft som föreningen uppvisar i sina breda arrangemang. Förhoppningsvis kan jag bidra
till verksamheten med mina yrkeserfarenheter och i förekommande fall
med stöd av de nätverk som jag fortfarande är med i.
Frederic Öberg

Nationell samordningskonferens i Visby
Den nationella samordningskonferensen i Visby 4–6/9 är ett samarrangemang mellan Uppsala Senioruniversitet och Senioruniversitetet
Gotland. Nationella konferenser för landets Senior- och Pensionärsuniversitet brukar ordnas vartannat år med roterande värdskap för att ge
tillfälle att diskutera och jämföra utveckling och verksamhet.
Konferensen i Visby har som huvudtema digitalisering, ett område
som blivit högaktuellt genom att flertalet av organisationerna nu tvingats hålla möten och kanske har ordnat verksamhet med hjälp av olika
nätverktyg. Erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur vi kan utnyttja
digital teknik som filmade föreläsningar, webbinarier och studiecirklar
på distans i vår ordinarie verksamhet kommer att vara ett viktigt inslag.
Programmet innehåller vidare presentationer och grupparbeten om
olika senioruniversitets lösningar och problem rörande webbplatser,
anmälningssystem, medlemsregister, fakturering samt sätt att kommunicera med medlemmarna. Tid finns också avsatt för att lära av varandra om våra bästa aktiviteter.
Per Olof Osterman

Miljöpolicy för Uppsala Senioruniversitet
På styrelsemötet den 2 juni antog USU:s styrelse en miljöpolicy. Policyn
har två inriktningar: den ena rör programutbudet och den andra det
interna arbetet.
När det gäller programutbudet kan policyn sammanfattas i en mening:
de olika aktiviteterna ska så långt som möjligt bidra till ökad kunskap
om miljö och hållbar utveckling. I USU:s interna arbete kan ett aktivt
miljöarbete t.ex. handla om genomtänkta transporter i samband med
utflykter och resor som arrangeras.
USU:s verksamhet ska leda till en ökad medvetenhet om allas ansvar.
Målet är att USU därmed kan bidra till en hållbar utveckling i samhället
genom att stimulera till ett ökat engagemang, en växande kunskap på
miljöområdet och nya förhållningssätt.
Kristina Söderlind Rutberg
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Källa Aftonbladet.

Uppsala Senioruniversitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

Evakueringen

Frå n skr i va r
st

u ga n

Nu hade Lena bara några timmar på sig för att hinna med evakueringsbussen som skulle gå från Carolina. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hade varnat
för att exceptionellt stora regnmassor, fallande träd och strömavbrott var att vänta i
östra Svealand och att en total evakuering av stora delar av Uppsala måste genomföras.
Mer än vad som fick plats i en kabinväska var inte tillåtet att ta med sig. Hon hade packat lite klädombyten, tandborste, nattlinne, mediciner, en nyinköpt bok, sin solcellsdrivna
radio, vatten, näringsdryck, hårt bröd, dator, laddare och pass. Väskan var knökfull. Så
tog hon på sig den varma tröjan och stoppade näringsdryck och datorladdare i fickorna.
Då ringde telefonen. Det var hennes man som var kvar i Stockholm:
– Hej! Jag åker direkt härifrån med barnbarnen till Hälsingland. Gamla, sjuka och barn
åker ju i särskilda bussar, och föräldrarna kommer med en senare buss.
– Det är samma sak här i Uppsala. Jag åker härifrån klockan tio. Vi ska till västra Dalarna, det är allt jag vet. Vi får hålla kontakt. Kram till dig och barnbarnen.

Lena gick runt och övervattnade krukväxterna och lade sedan handdukar från linneskåpet på fönsterbräderna. Hon mindes ett tidigare skyfall över Uppsala då vatten strömmat in under de stängda fönstren och hur de torkat och vridit ur trasor i hinkar. Så klev
hon ut i trappuppgången och låste dörren efter sig. När skulle hon komma tillbaka? Var
det här den hundraårsöversvämning av Fyrisån som man talat om?
Så satte hon kurs mot Slottsbacken och Carolina. Försökte ta ut kontanter i en bankomat men den var ur funktion. Kastade en blick upp mot slottet och undrade hur hennes
katter hade det. Eftersom det var absolut förbjudet att ta med husdjur hade hon tänkt
att slottet låg tillräckligt högt för att klara översvämningen. Hon hade burit upp katterna
i sina reseburar, släppt ut dem på baksidan, fyllt burarna med mat och sedan snyftande
skyndat därifrån. Katterna var chippade så det fanns en chans att de skulle hitta varandra igen.
Många bussar, de flesta stadsbussar som tagits ur trafik, stod framför Carolina. En
äldre man med en likaledes åldrad större hund blev stoppad då han skulle kliva på.
– Inga hundar!
Då stannar jag, sa han och försvann i mängden.
Barn som följts till bussarna av sina föräldrar grät när de förstod att de skulle skiljas
åt. Det hjälpte inte att de fick höra att de snart skulle ses igen. Just när Lena skulle kliva
på tryckte en kvinna ett litet sovande barn i hennes armar.
– Snälla, ta henne med. Hon har just ätit och är bytt på. I väskan finns mat och blöjor.
Jag kommer sedan.
Chauffören sade att så många barn som möjligt måste sitta i en vuxens knä. Lena
somnade med barnet i famnen när de kommit utanför Uppsala och vaknade först när de
svängde in på gårdsplanen till ett pensionat. De steg långsamt ut med barnen och med
sina kabinväskor. En pensionatsvärdinna såg förskräckt på dem.
– Vad många ni är! Nu finns det inte plats för fler. Jag ska meddela att vi inte kan ta
emot någon mer buss.
Kullike Montgomery

