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Sekretariat

Adress: Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala
Telefon: 018-24 35 01
Öppettider: mån-fre kl. 10.00–12.00
E-post: usu@usu.se
Malin Åkerblom, ordf.
018-32 07 34 (hem)
USU:s årsavgift. För att delta i USU:s
aktiviteter måste Du ha betalat årsavgiften
250 kronor. Den betalas en gång per år
helst under oktober–november och gäller
följande kalenderår.
Meddela adressändring. Det är viktigt att
USU:s expedition har rätt adress till sina
medlemmar så att informationen går fram.
Glöm därför inte att ändra e-post, annan
adress och telefonnummer under
Mina sidor på vår webbplats eller
meddela expeditionen.
Omslagsbild: Sig-Britt Edéll

Välkommen till en ny termin
Den 22 oktober firade Uppsala Senioruniversitet
sitt 35årsjubileum med ett fantastiskt program i
Universitetsaulan. Att så många som 930 personer,
nästan var tredje medlem, deltog i seminariet var
förstås mycket glädjande. Och kaffe och kaka fanns
till alla i pausen. Visst blev det en minnesvärd
eftermiddag!
Men nu är siktet inställt på de kommande åren.
Tekniken har hunnit ikapp oss, och Senioruniversi
tetet sjösatte i november ett nytt, ITanpassat anmälningssystem. Även om
det kan kännas lite nytt och annorlunda så här i starten, förenklar det
anmälan till serier och cirklar för oss medlemmar. Och för sekretariatet är
det nya systemet en nödvändig förändring med tanke på det växande
medlemsantalet. Lagom till jubileet passerade vi 3000strecket, och allt
tyder på att antalet medlemmar kommer att fortsätta att öka. Dagens och
morgondagens pensionärer har ett stort behov av ordnad aktivitet och möjlig
het till engagemang. Genom föreläsningar, studiecirklar och kulturresor vill
vi, ”människor i den tredje åldern”, få ny kunskap, fördjupad bildning och
intellektuell stimulans.
Välkommen till en ny termin vid Senioruniversitetet. Läs programmet
och anmäl dig sedan till de serier och cirklar du helst vill följa.
BrittLouise Gunnarsson
ordförande

Kallelse

till föreningen Uppsala Senioruniversitets årsmöte
fredagen den 13 mars 2015 kl. 13.00
i Missionskyrkan, Kyrksalen.
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner som medlemmar önskar få behandlade på årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari 2015.
Motioner sänds till USU:s expedition, Bergsbrunnagatan 1,
753 23 Uppsala.
Uppsala den 3 november 2014
Styrelsen

www.usu.se

Efterlysning
Vilka är damerna på bilderna som deltog i serien "Högläsning med
handarbete" vintern 2004?
Olof Wallenius, bildarkivansvarig 01840 23 23, olof.wallenius@tele2.se

Nästa nummer av tidningen utkommer den 27/2
Manusstopp 30/1

Anmäl först  betala sedan!
Premiär för vårt nya anmälningssystem! Spänningen är stor. Hur bra det fungerar får vi veta
den 15 januari kl. 10 då vi öppnar vår webbplats för onlineanmälningar till vårens serier och
cirklar. Vi hoppas du har möjlighet att pröva vår nya enkla väg till anmälan. Då får du också
direktbesked om du kommer med. Annars skickar du i stället in den anmälningsblankett du
hittar i slutet av programdelen. Till resor anmäler du dig som tidigare.
I samtliga fall väntar du med att betala tills du fått betalningsuppgifter på skärmen eller
faktura i brevlådan. Tänk på att vi har nytt bankgirokonto – de gamla plusgirokontona har
upphört. Läs mer om anmälningar på sidan 17 i programdelen.
Sekretariatet

Lärorikt utbyte med England
Tio personer från Uppsala deltog i ett utbyte med England 7– 3 september
2014 med inkvartering hemma hos värdarna i idylliska Fetcham i närheten
av London och landsortsstaden Cirencester i hjärtat av Cotswolds. Det här
arrangemanget utgjorde första delen av ett pågående utbyte med Uppsala
Senioruniversitet.
Kännetecknande
för de engelska
senioruniversiteten
är att den sociala
samvaron står i
centrum. Man är t. ex.
mycket angelägen att
satsa på att nå
ensamstående som är
på väg att gå i
pension eller redan
har gjort det, allt för Samling kring den kvinnliga prästen i Fetchams kyrka St Mary.
Längst t.v. ses Ian Funnel som organiserade besöket. De svenska
att förbättra
deltagarna är från vänster Jan Gustafsson, Stina Zetterlund,
medlemmarnas
Söderlund, Lillemor Fredholm, AnnChristine Karén,
livskvalitet. Ett annat Rolf
Brittmari Ekholm, Birgitta Askeberg, BrittMarie Häggström,
särdrag är att t. ex.
Karin Hagström och Anders Fredholm. Foto: Graham Dunn
cirklar ofta genom
förs hemma hos cirkeldeltagarna och att ledaransvaret kan rotera i gruppen.
I samband med Englandsbesöket inbjöds den svenska gruppen att även
delta i de engelska senioruniversitetens årliga konferens i Cirencester i
Gloucestershire, ca två timmars bilresa västerut från London. Cirencester,
som var romarnas näst största stad i Britannien, ligger i det natursköna och
vandringsvänliga Cotswolds och stadspromenaden där var mycket givande.
På utflyktsprogrammet stod bl. a. ett besök på Tudorslottet Hampton
Court, först uppfört 1521 av lordkanslern Thomas Wolsey och därefter
övertaget av Henrik VIII. En av värdarna i Fetcham tog också med gruppen
på en stadsvandring i centrala London, ett bra exempel på de aktiviteter
som just Fetchamseniorerna har på programmet.
Återbesöket i Uppsala planeras att äga rum 31 maj – 4 juni 2015 och här
blir inkvarteringen hemma hos dem som deltog i Englandsbesöket. Denna
typ av utbyten arrangeras av Internationella arbetsgruppen inom Uppsala
Senioruniversitet och ett liknande utbyte planeras med Island under 2015.

Vill du delta?
Utbyte med Reykjavik
Ett utbyte mellan medlemmar i
senioruniversitetet i Reykjavik
och Uppsala Senioruniversitet
(USU) kommer att arrangeras
våren 2015. Tanken är att
ca 10 seniorer från USU besöker
Reykjavik 10–14 maj 2015 och
att ett svarsbesök av lika många
seniorer från Reykjavik äger rum
hösten 2015 eller våren 2016.
De svenska deltagarna kommer
att bo på hotell/vandrarhem i
Reykjavik. På programmet i
Uppsala står bl.a. information om
USU, studiebesök och utflykter i
Uppsala och Stockholm.
Motsvarande aktiviteter blir det i
och omkring Reykjavik under
besöket i maj 2015.
Du som är intresserad av att
delta i det planerade utbytet är
välkommen att anmäla ditt
intresse till Anders Fredholm i
Internationella arbetsgruppen,
anders.fredholm@glocalnet.net,
senast den 21 januari 2015.

Text: Anders Fredholm
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35årsfirandet i universitetets aula

Universum, Krim och parfym
En varierad eftermiddag fylld av musik och intresseväckande
föredrag. Det var innehållet i Uppsala Senioruniversitets
35årsfirande i universitetets aula den 22 oktober. Drygt 900
vetgiriga och jubileumshungriga seniorer hade sökt sig till det
vackra universitetsrummet i guld och rött.
Strax efter att ordföranden BrittLouise Gunnarsson välkomnat
åhörarna dök Nat King Coles Unforgettable upp, gungigt framförd
av Ulf Johansson Werre med trio, varpå ytterligare en hisnande
upplevelse följde, den här gången av Ulf Danielsson som underhöll
åhörarna med tankar kring universums mörka energi. En mer
jordnära föreläsning rubricerad Parfym genom tiderna hölls av
Johanna Post Lindqvist, och som en aktuell påminnelse om vår
samtid avslutades föreläsningsavsnittet av Ulla Birgegård som
berättade om Krim i historia och nutid. Förutom jazzmusiken fick
åhörarna också njuta av sång och uppläsning av Frödings dikter och
förstås också lyssna till Senioruniversitetets egen kör.
Vid utgången ur aulan fick 35årsfirarna en jubileumskasse –
dagen till ära prydd med Senioruniversitetets nya logotyp.
Text: Karin Carlsson
Foto: Bengt Everitt

Ulf Danielsson, professor
i teoretisk fysik, lät oss
ana tiden före Big Bang.

Johanna Post
Lindqvist, chef för
Parfymeri L, berättade
om doftnäsornas
betydelse.

Hedersmedlemmar fr. v. Bertil Eriksson, Maj Aldskogius, Gudrun Bäckström, Johnny Andersson,
Birgitta Hedman och Bo Nylund.

Gina van Dam och hennes kör avslutade eftermiddagen.
Kaffepaus mellan föredragen.
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Ulla Birgegård,
professor i slaviska
språk, gav oss aktuella
fakta om Krim.

Ulf Johansson Werre med trio
sjöng, visslade och spelade.

Sök stipendium!

Senioruniversitetets
stipendium 2015 för studier
och studieresor
Stipendiet kan sökas av alla betalande medlemmar.
Det ska bidra till att täcka kostnader för studier
eller studieresor. Till sådana kostnader hänförs
även utgifter för kurslitteratur och teknisk
utrustning nödvändiga för studierna. Vid val av
stipendiat läggs särskild vikt vid studier eller
studieresa som innebär fördjupning eller breddning
av egna studier inom Uppsala Senioruniversitet
(USU). Stipendiet uppgår till 10 000 kronor och
kan om styrelsen så finner det lämpligt delas
mellan två sökande. Varje stipendium uppgår då till
5 000 kr. Stipendiat förutsätts i efterhand lämna en
redogörelse till styrelsen med en text lämplig att
publicera i Medlemsbladet.
Beslut om stipendierna fattas av USU:s styrelse.
Ansökan om USU:s stipendium 2015 görs på
särskild blankett som finns på USU:s webbplats
eller hämtas på USU:s expedition. Uppge för vilket
ändamål stipendiet söks och beräknade kostnader
samt lämna även andra för ansökan relevanta
uppgifter. Ansökningarna skickas med epost till
usu@usu.se eller per post till USU:s sekretariat,
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala. De ska vara
USU tillhanda senast den 10 februari 2015.

Vårprogrammet

Det svenska stålet biter
I vårprogrammet som finns i detta nummer hittar du en
ny föreläsningsserie presenterad. Den förefaller bli ett
eldorado för den tekniskt lagda men lika mycket för den
historieintresserade – ty vad vore svensk utveckling utan
våra rika skogar och berg.
Under rubriken Från
röda jorden till modern
stålproduktion ger fem
föreläsare prov på sin
kunskap om bergs
brukets utveckling från
stenålderns upp
finningar till nutidens
miljöproblem. Hur var
det egentligen med
Vallonsmedjan i Österbybruk.
Foto: Inger Hammer
geten och falu rödfärg
och kunde man verkligen
under 1600talet jämföra stålets värde med guldets? Vart
tog kolaren och bergsmannen vägen och hur växte
brukssamhällena fram? Vad betydde Jernkontoret? Hur
hanterar man dagens miljöproblem inom industrin? Om
allt detta och mycket mer – brytvärda fyndigheter, eldiga
masugnar, bullrande hammare och kostsam energi – får
den som följer serien kunskap om, men framför allt får
man förståelse för varför svenskt stål biter.
Red.

Start: 5 februari 2015 i sal IX.

Ännu en lyckad salong
Publiken i gamla tingssalen sitter i föreläsningsmöblering
i långa rader, men ändå uppstår genast en ”salongs
mässig” stämning, vi småpratar förväntansfullt med
varandra. Denna kväll får vi träffa två föreläsare och en
sångerska som delar den specifika erfarenheten av att
vara tredje generationens judar i Sverige.

Katarina HellgrenDahl, Leif Zern och
Ricki Neuman.

De har alla nyligen berättat om sina liv i två olika
böcker och ett musikalbum. Leif Zern i Kaddish på
motorcykel, Ricki Neuman i Ni är inte så märkvärdiga
som ni tror och Katarina HellgrenDahl i CDalbumet
Oi Mamme. Författarna talade om sina böcker och läste
ett stycke ur dem. Katarina sjöng sina ungerskjudiska
sånger och ackompanjerade sig själv på gitarr. Sen
berättade alla tre om sina liv och sina rötter och kvällen
slutade med en liten paneldebatt mellan de tre.
Det framgick inte under kvällen om någon av dem var
utövande troende annat än via kvarhållande av
traditioner och högtider, men det blev riktigt spännande
då de jämförde hur de nått fram till judendomen. För
Leif ingick den självklart i barndomen med en troende
farmor och familj, för Katarina väcktes intresset via
mammans berättelser och sånger, men för Ricki blev det
ett medvetet sökande efter sina rötter. I berättelserna
fanns naturligtvis mycket av sorg och lidande men det
kändes ändå gott när någon i paneldiskussionen sa: Men
Sverige är ett bra land för judar att leva i.
Text och foto: Agneta Sundelöf
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Drömmen blev sann för stipendiat
En vecka i Provence i september med akvarellmåleri
låter som en dröm för ganska många, så även för mig,
men drömmen blev sann genom ett stipendium från
Uppsala Senioruniversitet.
Konstnären Rita Roes Schwarz har under ett tjugotal
år haft kurser i akvarellmåleri på samma plats i
Provence, på ett klosterhotell, Notre Dame de la
Lumière, nära Goult, en liten ort väster om
AixenProvence.
I närheten finns ett antal större och mindre byar och
städer belägna i vackra omgivningar med Luberon
bergens siluett i bakgrunden; Gordes, Menerbes,
Bonnieux, Roussillon, Lacoste m. fl. Varje morgon
körde vi, femton personer från Sverige och Finland, i
våra hyrda bilar till någon av dessa platser. Vandrade
runt och letade motiv, vilket inte var svårt att hitta,
snarare svårt att välja bland alla vackra hus och gränder,
murar och portar, fantastiska utsikter m.m.
Utdrag ur dagbok tisdag 15 september: ”Avfärd mot
Roussillon 8.30 på småvägar med diverse motivstopp.
Övergivet hus märkt av tidens tand, romersk bro Pont
Julien över torr flodbädd. På slingrande vägar upp mot
Roussillon möttes vi av bländande vackra ockrafärger.

Uppgift denna dag, abstrakt bild i ockra.”
På eftermiddagarna genomgång av dagens arbete och
efter middagen ibland en sen kvällsövning.
En intensiv men lärorik vecka med många nya intryck
som stannar kvar.
Text och akvarell: Margareta Skarin

Resor och studiebesök
Tidigare annonserade resor som
kan ha rest eller återbudsplatser
Vinterfest i Dalarna 68 feb,
Musikalen Mamma Mia på Svenska
Teatern i Helsingfors 25  27 mars,
Vårresa till Belgien, norra Frankrike
och Alsace 10  18 april, Belgrad
2  6 maj, Kulturresa till Litauen
29 maj – 5 juni. Kontakta
sekretariatet 01824 35 01 för besked
och anmälan.

Nya resor
Lördag 17 januari
"Utvandrarna" på Dramaten,
resa nr 2
Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna
är en av den svenska litteraturens
verkliga klassiker och en hörnsten i
historieskrivningen om den svenska
utvandringen under 1800talet. Rolf
Lassgård och Stina Ekblad är Karl
Oskar och Kristina i denna version
av Utvandrarna, med scenografi av
den uppmärksammade fotografen
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Aida Chehregosha. Regissör är Mats
Ek i samarbete med dramatikern
Irene Kraus. Hon har nu gjort en
helt ny dramatisering av
Utvandrarna för Dramatens räkning.
Tider:
Kl. 11.00 avresa med buss från
S:t Eriks torg
Kl. 13.00 föreställningen börjar
Åter i Uppsala ca kl.18.00
Pris: 500 kr
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
0739 301 555, Maj Aldskogius
01846 03 30
Personer på väntelista är kontaktade.
För ev. restplatser, kontakta
sekretariatet 01824 35 01
Måndag 9 februari
Istanbul och övriga Turkiet
Vår populära reseledare Serhat
Pactas från ReseSkaparna kommer
till Uppsala för att visa bilder och
informera om Turkiet, både om
Istanbul, som vi planerar att anordna

en ny resa till hösten 2015 och om
det antika Turkiet och Kappadokien,
som vi besökte våren 2014 och kan
ordna en ny resa till om intresse
finns.
Tid: kl. 15.00  ca 16.00
Lokal: Folkuniversitetet, aulan,
Bergsbrunnagatan 1
Ingen föranmälan.
Ansvariga: Maj Aldskogius
01846 03 30,
Gudrun Bäckström 070 347 14 03
Fredag 20 februari
"En svensk framgångssaga"
– Judiska museet i Stockholm
Judiska museet berättar om hur ett
litet antal invandrare från Danmark
och Tyskland förändrade Sverige,
moderniserade näringsliv, industri
och bankväsende, öppnade vårt
första privata konstgalleri, byggde
vårt första varuhus samt installerade
vår första rulltrappa. "En svensk
framgångssaga" handlar också om

en lyckad integrering, om hur
Sverige steg för steg släppte in dessa
främmande människor, med en
främmande religion, och lät dem
verka, till gagn för landet.
Tider:
Kl. 09.30 avfärd från S:t Eriks torg
Kl. 11.00 lunch på egen bekostnad
på restaurang Ritorno, Odengatan 80
Kl. 12.15 visning av Judiska museet
Guide: Ricki Neuman
Därefter kaffe på egen bekostnad i
museets café
Kl. 14.00 hemfärd
Åter i Uppsala ca kl.15.30
Pris: 275 kr
Ansvarig: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55
Första anmälningsdag:
tisdag 27 januari
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat, 01824 35 01
Fredag 6 mars 2015
Bååtska palatset, Frimurarordens
stamhus i Stockholm
Riksskattmästare Seved Bååt fick av
drottning Kristina en tomt bakom
nuvarande Grand Hotel, där han
byggde ett palats som stod klart
1669. Detta palats inköptes av
Frimurarorden på 1800talet med
Oscar II i spetsen och är idag Ordens
Stamhus. Husets egna Ordens
assistenter ombesörjer guidning som
tar ca 1 1/2 timme. Lunch på egen
bekostnad i restaurang Måns Bock
vägg i vägg med palatset.
Obs! Ingen hiss i huset!
Tider:
Kl. 09.00 avfärd från S:t Eriks torg
Busskaffe vid framkomsten
Kl. 11.00 visning
Ca kl. 12.30 lunch på egen
bekostnad
Kl. 14.00 hemfärd
Åter i Uppsala ca kl. 15.00

Pris: 265 kr
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
0739 301 555, Jeanette Backman
070 381 98 02
Första anmälningsdag:
måndag 2 februari
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat, 01824 35 01
Torsdag 23 april
Pompeji – En unik utställning på
Millesgården!
Närmare presentation i Medlems
bladet nr 2
Våren 2015
Etnografiska museet i Stockholm
med Desiree Koslin
Datum ej fastställt
Närmare presentation i Medlems
bladet nr 2
Onsdag 20 maj
Emil Nolde på Waldemarsudde
Närmare presentation i Medlems
bladet nr 2
Uppländska trädgårdar
Under våren och hösten 2015
anordnar Senioruniversitetet
vandringar i några av Upplands
trädgårdar med tyngdpunkt på
Uppsalaregionen.
Datum: 29 maj, 12 juni, 21 och 28
augusti, 4 och 11 september.
Värdar: Roland Moberg och
Kristina Glimelius.
Närmare presentation i Medlems
bladet nr 2
Söndag 17 maj  fredag 22 maj
Kulturresa till Yorkshire
Fullständigt program kan beställas
från USU:s sekretariat eller hämtas
från USU:s webbplats

(www.usu.se).
Pris: 8 600 kr
I priset ingår: Flyg t/r med SAS,
5 övernattningar med halvpension,
alla transporter, 5 heldagsutflykter
bl.a. till York, Hawarth och Scarbo
rough samt alla inträden.
Ansvariga: Rolf Wendle och
Margareta Knutson 073 627 27 02
Guide: Mick Stead, en av
Storbritanniens främsta landskaps
fotografer.
Anmälan till: Rolf Wendle,
01812 48 38, 076 627 67 65,
rolfwendle@home.se

Kommande resor:

21–26 september Resa till Irland
med Rolf Wendle.

ANMÄLAN TILL RESOR
Första anmälningsdagen kan du
anmäla dig endast på telefon
01824 35 01 fr.o.m. kl. 07.00 (precis).
Du kan anmäla högst fyra medlemmar
med namn och medlemsnummer.
De som fått plats får en faktura med
posten.
Betala ej innan du fått 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

7

Kursverksamheten vid Uppsala universitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

FÖRENINGSPOST

Animaliska Haiku. Från de vilda till de tama.
Vargarna
Månen droppar silver i
lysande ögon
Blodblomma på snön
Först knall. Sen bara tystnad
Spårsnön blev lons död
Svamptur i skogen
Hjärtat voltar. Färskt björnspår
Ser du mig från snåren?
Gryning på fäbon
Våra skor över hela tomten
Ungmickel har lekt
Talgbollar hängs ut
De försvinner lika fort
Fet ekorre fram!
Läser bok. Misse in
Pannpuff på min hand. Smek mig!
En randig svans ut

Skrivarstugan hösten 2013
Gunnel Helldahl

