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Spännande jubileumshöst
Så står vi inför en ny hösttermin med ett fantastiskt
program. Det finns 19 föreläsningsserier och 66
studiecirklar att välja mellan. Läs programmet och
sänd in din anmälan till de cirklar och serier som
lockar dig allra mest.
Som tidigare år är tisdagsföreläsningarna öppna
för alla medlemmar. Den sal i universitetshuset där
de populära föreläsningarna har hållits har inte
sällan varit mer än överfull, så styrelsen har därför
beslutat att höstens tisdagsföreläsningar skall äga rum i andra, större
lokaler. Fyra av tisdagsföreläsningarna blir i Grönwallsalen i Akademiska
sjukhuset och fyra i Missionskyrkans stora sal. Vi hoppas att detta kommer
att innebära att alla intresserade medlemmar får plats.
Då Uppsala Senioruniversitet nu funnits i jämnt 35 år, kommer vi att
högtidlighålla detta med ett lite annorlunda kulturevenemang. Alla
medlemmar inbjuds till jubileumsfirandet som är gratis och äger rum på
eftermiddagen den 22 oktober i Universitetsaulan. Det blir musik och korta
föreläsningar i lockande blandning. I samband med jubileet ger också Senior
universitetet ut en ny rapport. Med text och bild sammanfattas där våra
aktiviteter under de senaste fem åren. Läs mer om jubileet i Medlemsbladet
och glöm inte att anmäla dig om du vill delta.
Välkommen till en spännande hösttermin vid Senioruniversitetet.
BrittLouise Gunnarsson
ordförande

Nytt anmälningssystem våren 2015
Styrelsen beslöt den 8 april att inköpa ett nytt datasystem för att underlätta
arbetet på sekretariatet. Medlemstillströmningen har under ett flertal år
legat på en hög nivå och antalet medlemmar närmar sig nu 3000. Vårt
befintliga datasystem som bygger på manuell registrering av alla bokningar
och betalningar har därför blivit mycket arbetskrävande.
Det nya systemet används av Växjö Pensionärsuniversitet sedan två år
tillbaka.
För medlemmarna innebär det att dagens metod att anmäla sig genom att
betala in deltagaravgiften utgår. I stället erhåller man en faktura när man
anmält sig och fått en plats. Anmälningar kan ske via internet om man har
dator eller via brev för övriga. De som anmäler sig via internet får direkt ett
besked om de fått plats. Ingen betalar innan man fått en faktura.
Betalningar registreras automatiskt i systemet via s.k. OCRbetalningar.
Vi planerar att börja använda systemet fullt ut från och med vårterminen
2015.
Mer information kommer i nästa nummer av Medlemsbladet.
Bertil Eriksson
ITansvarig

Nya personer på internationella poster
Björn Odin, medlem i Uppsala Senioruniversitet, är föreslagen av
Senioruniversitetets styrelse till ordförande i EFOS (European Federation
of Older Students in Universities).
Karin Carlsson och Gunhild Hammarström är nya styrelsemedlemmar
(ordinarie och suppleant) i AIUTA (Association Internationale des
Universités du Troisième Age).

Nästa nummer av tidningen utkommer den 16/10
Manusstopp 11/9

Tisdagsföreläsare

Framtiden är hans drivkraft
ReAct heter en av hans skapelser. Det är ett nätverk
som samlat en stor grupp människor från det civila
samhällets olika organisationer till globalt kunskapsut
byte om och kamp mot det ökande hotet för antibiotika
resistens. Om detta kommer professor Otto Cars att
berätta den 30 september under rubriken ”Är vi på väg
mot en värld utan antibiotika?”
Det var svårt att intervjua honom eftersom han gång
på gång gled in på det kommande föredragets innehåll
och bort från mitt uppdrag om ett personporträtt.
Professorn ville hellre tala om världen än om sig själv.
Det var över huvudtaget svårt att få honom att hitta
plats för denna anspråkslösa intervju. När jag till sist
träffar honom, möter jag en tillsynes trygg människa
som varken räds hot eller risker i effekterna av sin
forskning. Men är djupt engagerad i den.
Otto Cars medger att han ibland blivit kallad karriärist,
men själv upplever han sig som starkt fokuserad och
envis, otålig och framför allt resultatinriktad. ”Det var
ju därför jag blev infektionsläkare”, säger han lite lätt
sinnigt, ”som sådan ser man oftast effekt av sina insatser
– patienten blir snabbt frisk”. Fast det är inte riktigt hela
sanningen, funderar han, för mest spelade en mentor
och lärare stor roll – överläkare Öberg som var chef för
epidemisjukhuset och sedan byggde upp Infektions
avdelningen på Akademiska sjukhuset, då Cars begick
sin universitetsutbildning här i Uppsala. Men hans liv
började inte här. Han föddes i Örebro, men det var en
kort parentes i uppväxten, för skolåren ägde rum i Jämt
land. Därifrån fick han med sig en trygg skolgång och
ett gediget musikintresse. En ny musiklärare kom näm
ligen att skapa en madrigalkör bland läroverkets elever
– och doktorn är förstås sedan studentåren medlem i OD.
Till sanningen hör också att infektionsläkeriet är klart
fascinerande, ett spännande detektivarbete och med
HIV katastrofen förändrades många förutsättningar vil
ket gav en ny dimension åt infektionsvården. Under stu
dietiden och som underläkare på 70talet upplevde Cars
att respekten för antibiotika var stor och användningen
klart eftertänksam. Under 80talet började eftertänksam
heten slappna och användningen öka bland annat på
grund av ett ökat utbud av antibiotika med en

Otto Cars om
antibio
tikaresistens

intensifierad och lockande marknadsföring. Men under
90talet vaknade forskarna och under 2000talet har de
börjat protestera. Otto Cars, som själv lett
Infektionskliniken på Ackis under tio händelserika år,
har kunnat följa utvecklingen nära och medan larm
rapporter om resistens började strömma in och Världs
hälsoorganisationen (WHO) inte tycktes inse att det var
dags för åtgärder, så kände Cars ”att det är kanske jag
som ska göra det”. Och så kom det svenska nätverket
till – STRAMA kom det att kallas – och i dag det
snabbt växande internationella ReAct.

”Kommer detta barn under
sin levnad kunna få tillgång
till antibiotika?”
Vid föreläsningar om sin forskning vid detta sekels
början brukade Otto Cars inleda med att visa ett foto på
sitt nyfödda första barnbarn och ställa den oroande
frågan: ”Kommer detta barn under sin levnad kunna få
tillgång till antibiotika?” Numera har han sju barnbarn
och deras framtid är hans drivande fokus. I dag upplever
han dock att det finns större anledning att vara hoppfull
än vid sekelskiftet.

Text: Agneta Sundelöf
Foto: Inger Hammer

Nytt om tisdagsföreläsningarna
Höstens första föreläsning ges den 2 september av Carl
Göran Andrae under temat ”Första världskriget, en
världskatastrof och dess konsekvenser”. Nytt för hösten
är att den äger rum i Grönwallsalen på Akademiska
sjukhuset. I Medlemsbladet 2/14 finns ett medlemskort
att klippa ut, som berättigar till inträde.
Under våren har Senioruniversitetet arrangerat åtta
tisdagsföreläsningar. Föreläsningarna har varit mycket
välbesökta. 164363 personer har registrerats. Vid ett

par tillfällen har föreläsningen fått flyttas till univer
sitetets aula för att ge plats åt alla. Det är anledningen
till att föreläsningarna under hösten har flyttats till
större lokaler. Även 16 september, 14 och 28 oktober
äger de rum i Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska
sjukhuset. 30 september, 11 och 25 november samt
9 december ges föreläsningarna i Missionskyrkans
kyrksal, St Olofsgatan 40.

Red.
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Ny fransk filmcirkel…
Han står framför raden av bokhyllor hemma i
Uppsala, en hel vägg fylld med franska böcker och
DVDfilmer.
– Det här är bara en liten del av mitt franska bibliotek,
säger han. Resten finns i sovrummet eller i arbets
rummet. Och i Frankrike, där han har ett hus i en by.
Michel Barbier brinner för film. Det har han gjort
alltsedan studierna i statsvetenskap och pedagogik i
Strasbourg, alltså innan han kom till Sverige och
började arbeta som lärare i början på 60talet.
Hans mål med filmcirkeln är inte bara att deltagarna
ska titta på film utan att låta dem fördjupa sig i språket
och innehållet.
– Jag kommer att visa avsnitt av filmerna innan vi ser
hela filmerna. Både med och utan ljud. Genom mina tre
filmer får folk träna ett sätt att komma in i ett språk och
en atmosfär. Att studera bild och bakgrund, som fångar
deltagarnas intresse.
Michel Barbier har valt filmer som visar det dagliga
livet med både skrämmande och roande inslag och
påminner oss om att den franska filmproduktionen är
störst i Europa och nummer tre i världen efter Indien
och USA. Ungefär 250 filmer görs varje år, även om
Sverige bara fångar upp ett tjugotal av dem.
– Den franska filmen är bra på att visa vardagsliv,
relationer. Franska filmskapare har en stor idérikedom.

Foto: Inger Hammer

En av de franska filmerna som Michel Barbier ska visa heter
”Motståndaren” med Daniel Auteuil.

De flesta i Sverige som arbetar med film är mest
intresserade av den anglosaxiska delen av världen. På
det här sättet blir den franska filmserien en motvikt till
allt amerikanskt.
Alla ska prata franska i min cirkel. Men ingen behöver
vara rädd. Jag är ju skolmänniska, säger han och
gestikulerar som en fransman ska göra.

… och en tysk
Ulrika Tornbergs cirkel till hösten inleds med temat
”murens fall”. Ett av hennes stora intressen är
Tysklands historia. Nu vill hon ta filmen till hjälp för
att gestalta ett historiskt skeende.
– Det är en dröm att få göra detta, säger hon.
Hon menar att alla på något sätt har upplevt andra
världskriget, antingen personligen eller genom böcker
och tidningar. Men filmen visar historien på ett annor
lunda sätt.
Cirkeln delas in i olika teman, som rör andra världs
kriget. Varje tema inleds med en introduktion, antingen
på tyska eller svenska beroende på deltagarnas
språkkunskaper.
När vi träffas i Missionskyrkan har hon nyss kommit
hem från Berlin.
– Jag är gammal tysklärare och besöker staden två
gånger om året, säger hon.
Förr åkte hon till den tyska huvudstaden med sina
skolelever. Numera reser hon privat. Den här gången
har hon passat på att besöka nya museer och uppdaterat
sig på tysk historia.
Förutom uppdragen vid Senioruniversitetet handleder
hon för närvarande två doktorander i pedagogik, en vid
Örebro universitet och en vid Mälardalens högskola.
Hon framstår som en flitig dam, men hon invänder mot
duktighetsstämpeln.
– Skriv bara att jag är en pensionär med uppdrag.
Själv bär hon på en alldeles egen tysk historia. Hon
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Ulrika Tornberg kommer bland annat att visa
”Himmel över Berlin”.

kom 1947 som flykting till Sverige från ett Tyskland i
ruiner, flyttade först med sin mamma och sin bror till
Järna sedan till Norrköping. Pappan har hon aldrig känt.
Han satt i Gulag 19451949. Om honom har hon för
övrigt skrivit en bok: Vem var Helmut Giese? – På
spaning efter en far.
Min egen historia är inbäddad i den tyska historien,
säger hon.
Text och foto: Karin Carlsson

År 2014 – ett fredens år. Läsarnas minnen
Ulrika Tornberg:

Alice Rinell Hermansson:

1945 var fredens år, först i Europa, senare också i
Asien. Jag minns hur ryktena gick i den lilla staden
Jiaozhou, Kina. Men det var länge sedan vi fått några
nyheter annat än de som kontrollerades av den
japanska ockupationsmakten. Så kom rektorn för
missionsskolan inrusande: ”Det är fred! Japanerna har
flyttat ut i barackerna utanför stan!” Glädjen var stor
och freden skulle firas den 19 augusti, den första
söndagen efter fredsslutet. På natten mot söndagen
hördes automateld och handgranater. ”De röda” tog sig
in över stadsmuren. De blev kvar en vecka, innan
Chongkingregeringen beordrade den japanska truppen
att driva ut dem ur staden. De röda försvann med ett
löfte att snart komma igen! Det var början till ett
krigsslut utan fred.

Den 11 februari 1945 evakuerades alla som bodde i den
lilla staden Bad Freienwalde åtta mil öster om Berlin
för att undkomma de framryckande ryssarna. Till Berlin
fick vi följa med en transport av retirerande tyska
soldater, övernattade i Berlin tillsammans med
hundratals andra i en skola och fortsatte sedan västerut
 till fots: mamma, min lillebror, min moster, mina båda
morföräldrar och jag. Allt som vi hade kunnat ta med
oss var stuvat i min brors barnvagn: täcken, filtar,
kläder, kokkärl och en skär emaljpotta som dinglade
från handtaget och slog mot ett av bakhjulen. Den totala
kapitulationen den 8 maj upplevde vi i Glückstadt, en
liten hamnstad vid Elbe. Jag minns inget av glädje
yttringarna eller av allt det andra som förmodligen
också ägde rum runt omkring oss. Vad jag minns är att
jag stod nedanför ett mycket högt hus och kände doften
av stekt potatis som trängde ut genom ett öppet fönster
på någon övervåning. Den doften har jag aldrig glömt.
För några år sedan återvände jag till Glückstadt för att
försöka hitta det höga huset eller ett liknande hus där
jag kan ha stått. Jag lyckades inte, eftersom de flesta
husen i Glückstadt är en eller tvåvåningshus. Men
förmodligen förhåller det sig på det viset, att även ett
tvåvåningshus kan te sig som jättehögt för en hungrig
femåring.

Skicka era berättelser till sekretariatet per mail eller post, skriv i ämnesrutan eller märk
kuvertet med Medlemsbladet. Vi väntar med spänning på era bidrag.
Sekretariatet/Medlemsbladet, Bergsbrunnagatan 1, 751 23 Uppsala, usu@usu.se

Torsdagssalong

Uppsala Senioruniversitet fyller 35 år

Under höstterminen kommer en torsdags
salong att äga rum. Salongens innehåll och
program presenteras dels i nästa nummer
av Medlemsbladet, nr 5, som utkommer
den 16 oktober, dels på USU:s hemsida
www.usu.se, från och med samma datum.
Tid: Torsdagen den 20 november
kl. 19.00
Plats: Storgatan 11
Avgift: 100 kronor

Vi firar 35årsjubileum onsdagen den 22 oktober med
seminarium i Uppsala universitets aula mellan 13.00 17.15;
kaffe serveras mellan 15.00–15.30. Under seminariet
kommer föreläsningar att varvas med musikaliska inslag.
Seminariet öppnas med musik, Ulf Johansson Werre med
trio. Ulf Danielsson tar i sitt anförande med oss ut i rymden.
Johanna Post talar om väldoft, parfym och parfymindustrin.
Gunnel Fagius och Björn Ringström tolkar Gustaf Fröding i
dikt och ton. Ulla Birgegård belyser utvecklingen på
Krimhalvön. Eftermiddagen avslutas med körsång med
Goldsingers under ledning av Gina van Dam.
Seminariet är öppet för Senioruniversitetets medlemmar och
är kostnadsfritt. Välkommen att delta i firandet. Första
anmälningsdag 10 oktober och sista anmälningsdag 20
oktober. Anmälan till USU:s sekretariat tel 01824 35 01
eller mail usu@usu.se. Ett mer detaljerat program läggs i
september ut på hemsidan, www.usu.se och presenteras
också i Medlemsblad nr 5, som utkommer 16 oktober.

Citatet
”Jag har aldrig varit på en kurs förut där
jag haft så roligt – och begripit så litet.”
Kommentar från en deltagare i vårens cirkel
”Fördjupad förståelse av jazzmusik” (god
känd för publicering).
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Resor och studiebesök
Tidigare annonserade resor som
kan ha rest eller återbudsplatser
5 sept: Artipelag: No man is an
Island. Konstnärliga strandhugg i
Stockholms skärgård då och nu.
14 sept: Idomeneo, re di Creta på
Drottningholmsteatern
4 okt: Utvandrarna på Dramaten i
Stockholm (dubbleras så snart det är
möjligt)
19 okt: Evita på Göta Lejon i Stockholm

Fredag 29 augusti

Siaröfortet
Med anledning av 100årsjubileet av
första världskriget anordnas en utflykt
till Siaröfortet. Mitt i Furusundsleden
ligger det hemlighetsfulla fortet från
första världskriget som skulle stoppa
ryssen. Spännande museum djupt
inne i berget. Uppehåll på ön inkl.
guidning och lunch 3 1/2 timme.
Obs att terrängen på ön är något
kuperad.
Tider: kl. 09.00 avresa med buss
från S:t Eriks torg
Kl. 10.35 avresa med båt från
Östanå färjeläge
Kl. 10.40 ankomst till Siaröfortet
där en guide möter och visar runt
inne i fortet, på ”hjässan” och på
Kolerakyrkogården.
Kl. 12.30 ”Museilunch” (laxpudding
/glutenfri/med skirat smör, smör o
bröd, sallad, måltidsdryck o kaffe)
Kl. 14.05 avresa från Siaröfortet
Kl.14.10 ankomst till Östanå färjeläge
Ca kl.15.30 åter på S:t Eriks torg i
Uppsala
Pris: 450 kr inkl buss, båt, entré,
guidning och lunch
25 platser.
Ansvariga: Maj Aldskogius
01846 03 30, 070 565 56 79 och
Gudrun Bäckström, 070 347 14 03
Första anmälningsdag:
fredag 22 augusti
Sista anmälningsdag:
onsdag 27 augusti
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat 01824 35 01

Fredag 12 september

Pharmaciautställning i Fyrislund
I vårens serie ”Upptäckter och
teknikutveckling i medicin och
naturvetenskap som satt Uppsala på
6

världskartan” talade f.d. vice VD
CarlErik Sjöberg om den utställning
som finns i Pharmacias f.d. lokaler i
Fyrislund. Några Pharmaciaveteraner
kommer nu att guida oss genom
denna utställning.
Tid: kl 10.00 start vid entrén till
Pharmaciaområdet i Fyrislund,
Rapsgatan 7.
Buss 11 eller 13 stannar utanför
området vid hållplats Uppsala
Business Park Västra.
Parkeringsplatser finns utanför
entrén för dig som kommer med bil.
Parkeringen är gratis i 2 timmar men
man måste ta parkeringsbiljett i
automaten. Vill du parkera längre tid
kan du betala med kontokort i
automaten. Efter visningen är det
möjligt att på egen bekostnad äta
lunch i matsalen. Visningen är gratis
men anmälan i förväg är nödvändig
för att komma in på området.
Ansvariga: Maj Aldskogius,
01846 03 30, 070 565 56 79 och
Gudrun Bäckström, 070 347 14 03
Första anmälningsdag:
tisdag 26 augusti
Sista anmälningsdag:
fredag 5 september
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat 01824 35 01

Lunch på egen bekostnad i SLU:s
restaurang
Pris: 275 kr för buss och guidning
(exkl. lunch)
Ansvariga: Sten Åke Bylund,
01842 93 95, 070 648 67 85 och
Mia Virving, 070 968 76 36.
Förtur för deltagare i serien ”Lär
känna stadens årsringar – Uppsalas
arkitektur”
Första anmälningsdag för deltagare
i serien: tisdag 16 september
Första anmälningsdag för övriga:
tisdag 30 september
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat 01824 35 01

Fredag 24 oktober

Längtan heter min arvedel. Erik
Axel Karlfeldt 150 år.
Föreställningen bygger på fotograf
Anders Hansers vackra och innehålls
rika bildspel om Karlfeldt, där Max
von Sydow lånar sin röst åt Karlfeldt
och Lena Dahlman ger sin röst åt
hustrun Gerda. I föreställningen med
verkar också Linnéa Sallay
(sång/fiol) och Åsa Arvidsson
(accordeon/stämsång). Bildspelet
bildar tillsammans med levande
musik och scenisk gestaltning en
dramatisk enhet. I stället för att vi
som planerat reser till Stockholm
Fredag 17 oktober
kommer föreställningen till Uppsala.
Stadsexkursion i anslutning till
Tid och pengar sparas.
serien ”Lär känna stadens
Tid: kl 13.00. Ca 2 tim. föreställning
årsringar  Uppsalas arkitektur"
inkl. paus.
Höstens föreläsningsserie "Lär
Lokal: Träffpunkt Storgatan 11,
känna stadens årsringar  Uppsalas
stora salen 1 tr.
arkitektur" med sex olika föreläsare Pris: 270 kr för bildspel, scenisk
och utgångspunkter vill ge en intresse konsertföreställning och cider i
väckande bild av Uppsalas arkitektur pausen.
under 700 år. För att ytterligare få en Ansvariga: Maj Aldskogius,
fördjupad kontakt med och känne
01846 03 30, 070 565 56 79 och
dom om det som är byggt i Uppsala Margareta Knutsson 073 627 27 02
anordnas en guidad busstur öppen
Första anmälningsdag:
för USU:s alla medlemmar men med onsdag 27 augusti
företräde för deltagarna i serien.
Begränsat antal platser
Våra kunniga guider under turen blir Bindande anmälan görs till USU:s
Ingvar Blomster, arkitekt och
sekretariat 01824 35 01
tidigare stadsbyggnadsdirektör i
Uppsala samt PO Sporrong, arkitekt Fredag 7 november
och mångårigt engagerad i styrelsen ”Matisse och hans elever” på
för Föreningen Vårda Uppsala.
Waldemarsudde
Tid: kl. 09.00 – ca 16.00
En omfattande utställning med Henri
Kl. 09.00 avresa med buss från
Matisse och 1910talets kända och
S:t Eriks torg
mindre kända svenska och norska

modernistpionjärer. Fokus ligger på
Matisseelevernas förhållande till
den franske mästaren och hur det
konstnärliga uttrycket utvecklades
under påverkan av tiden i Paris och
studierna i Matisses skola. Verk av
bl.a. Isaac Grünewald, Einar Jolin,
Sigrid Hjertén, Mollie Faustman och
Maj Bring visas. I utställningen
ingår även konsthantverk och skisser
till scenografier och offentliga verk,
film och fotografier.
Tider: kl. 08.45 avfärd från S:t Eriks
torg
Efter ankomsten till Waldemarsudde,
snabbfika på Café Ektorpet.
Kl. 11.10 samling i receptionen
Kl. 11.15 guidad visning av utställ
ningen, 1 timme. Därefter ges möjlig
het att på egen hand se utställningarna
”Lars Olof Loeld”, ”Nutida nordisk
grafik – Queen Sonja Nordic Art
Award” samt ”Livets trädgård”.
Kl. 13.15 avfärd till Blå Porten för
lunch
Kl. 15.00 hemresa
Kl. 16.30 ca åter i Uppsala
Pris: 525 kr för bussfärd, kaffe,
entré, visning samt lunch.
Ansvariga: Gudrun Bäckström,
070 347 1403 och Mia Virving,
070 968 76 36
Första anmälningsdag:
tisdag 9 september
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01.

pulserande av poesi, erotisk lust och
längtan efter kärlek. I Mozarts värld är
människan precis så farlig och
vacker som i verkliga livet.
Medverkande: Ola Eliasson, Inger
Dam Jensen, Maria Fontosh, Klas
Hedlund m fl.
Dirigent: Lawrence Renes
Tider: kl. 13.00 avfärd från
S:t Eriks torg
Kl. 15.00 föreställningen börjar
Kl. 20.00 ca åter i Uppsala
Pris: 750 kr
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55 och Jeanette
Backman 070 381 98 02
Första anmälningsdag:
måndag 25 augusti
Sista anmälningsdag:
fredag 29 augusti
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01.

Söndag 16 november

Musikalen Chicago på Stockholms
stadsteater
Roxie Hart har dödat en sveklös
älskare som lovat göra henne till
stjärna. I fängelset träffar hon Velma
Kelly som redan är berömd – mest
för två mord hon har på sitt samvete.
Billy Flynn är advokaten som ska
rädda dem båda från galgen. Hur?
Det är enkelt. Pressen älskar mord.
Och Billy vet hur man levererar en
snyfthistoria som säljer och som
ingen jury kan motstå. Lisa Nilsson
och Sharon Dyall gör Roxie och
Lördag 15 november
Don Giovanni på Kungliga Operan Velma, två kvinnor som bokstavligen
går över lik för en plats i rampljuset.
Tidernas störste serieförförare
Den karismatiske adelsmannen Don Dan Ekborg spelar den skrupelfria
Giovannis dagar är räknade. Den av advokaten.
kvinnor besatte serieförföraren är ett Musikalen Chicago har gjort sitt
offer för sin heta drift. Döden andas segertåg över världen sedan historien
honom kallt i nacken. Och tre kvinnor (som lär ha verklighetsbakgrund)
blev en pjäs på 1920talet.
sätter stopp för hans hänsynslösa
Tider: kl. 11.00 avfärd från
framfart. Donna Anna avslöjar
S:t Eriks torg
honom som kallblodig mördare.
Zerlina genomskådar hans förförelse Kl. 13.00 föreställningen börjar
Kl. 16.00 ca hemresa
konster. Donna Elvira överger
Kl. 17.30 ca åter i Uppsala
honom när hon inser att han är
Pris: 565 kr
oförmögen att älska på riktigt.
Följ dramats utveckling när Mozarts Ansvariga: Maj Aldskogius
01846 03 30, 070 565 56 79 och
svartaste opera Don Giovanni åter
Gudrun Bäckström, 070 347 1403.
får liv på Kungliga Operan.
Regissören Ole Anders Tandberg är Första anmälningsdag:
torsdag 28 augusti
senast aktuell på Operan med sin
Bindande anmälan till USU:s
bejublade iscensättning av
sekretariat 01824 35 01.
Trollflöjten (2012). Nu skapar
Tandberg en föreställning

Planerade resor och studiebesök
som annonseras senare:
Om möjligt hösten 2014 eller våren
2015: Utvandrarna på Dramaten
(dubblering)
Våren 2015: Krigsskådeplatser från
första världskriget (ev.)
Febr. 2015. Seminarium med Serhat
Pactas om resor till Turkiet med
Reseskaparna.
Maj 2015: Resa till Belgrad,
huvudstad i Slovenien med Zlatko
Papac och Reseskaparna

ANMÄLAN
Första anmälningsdagen kan du
anmäla dig på telefonsvararen
01824 35 01 fr.o.m. kl. 07.00 (precis)
Du kan anmäla max. fyra medlemmar
med namn och telefonnummer.
De som fått plats får ett inbetalnings
kort med posten. Betala ej innan du fått
denna bekräftelse!
Deltagande i arrangemangen
förutsätter att årsavgiften är betald.

Köordning för anmälan

Till arrangemang som kräver bussresa
finns endast 50 platser. När efterfrågan
är stor kan vi inte tillmötesgå alla, men
vi registrerar alla anmälningar med dag
och klockslag och får på så vis en
rättvis turordning. Vi beklagar de
gånger biljetterna inte räcker till.
Oförutsedda händelser som kan påver
ka resor meddelas på måndagar i Upsala
Nya Tidning under Föreningsnytt.
Samma information lämnas på vår
webbplats www.usu.se

Mallorcakurs för
seniorer
Senioruniversitetet på Mallorca
inbjuder till "The seventh
international summer senior
University" Årets tema är "A journey
through the water in Majorca".
Plats: Campus of the Balearic
Islands (Majorca).
Datum: 713 september.
Kostnad: enrolment fee =225 Euros
+ Accommodation =222Euros.
För mer info. kontakta
barbara.Ordinas@uib.es
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Recept på purjo- och potatissoppa
Ta fram en mellanstor kastrull och lägg i
en präktig smörklick som du låter smälta.
Ta så en purjolök och skölj den noga
samt strimla den och fräs den sen i smöret.
Potatis, kanske fyra, som du redan
har skalat och i mindre bitar skurit
ska sedan läggas ner i soppkastrullen.
Låt allting fräsa i ett par minuter.
Sen häller du däri en liter vatten
och sätter till buljong i form av tärning,
ta grönsaks eller hönsbuljong så blir det
en rund och mustig smak. Låt soppan sedan
få koka upp och sänk därefter värmen,
lägg på ett lock och låt den stå och sjuda
i tjugofem minuter och därefter
med lite salt och peppar smaka av den.
Sen kan du mixa soppan om du vill.
Servera den med bröd och ost och gärna
ett gott och välkylt öl. Det var det hela!
Birgit Morell Landström

