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Spännande höst med
Senioruniversitetet
Så står vi inför en ny hösttermin med ett innehålls
rikt och varierat program. Det finns 22 föreläs
ningsserier och 66 studiecirklar att välja mellan,
och utöver detta kommer det att bli två torsdags
salonger på Träffpunkt Storgatan. Läs
programmet och sänd in din anmälan till de
cirklar och serier som lockar dig allra mest.
Höstens åtta tisdagsföreläsningar spänner liksom tidigare över olika ämnes
områden. Den första om ”Afghanistan efter 14 år av utländsk intervention”
äger rum redan 1 september, så boka in den föreläsningen och glöm inte att
ta med medlemskortet. Lite senare i höst är det sedan dags för en ny
rapport i vår rapportserie. Den fokuserar på Mellanöstern, ett tema som
varit aktuellt i flera föreläsningsserier de senaste åren.
Välkommen till en spännande hösttermin vid Senioruniversitetet!
BrittLouise Gunnarsson
ordförande

ANMÄLNINGSTIDER!
Tisdag 25 augusti kl. 10.00 öppnas möjligheten till anmälningar till serier och
cirklar på vår webbplats, www.usu.se. Under Anmälningar finns en text och en
videofilm som berättar hur du gör. Samtidigt, inte förr, börjar också sekretariatet att
via webbplatsen registrera dem som har skickat in anmälan på papper (anmälan per
telefon eller epost tas ej emot). Vi rekommenderar därför starkt att du anmäler dig
på webbplatsen om du kan eller kan få hjälp med det. Du ser också genast om
något är fullt och kan välja alternativ. Under ”Mina aktiviteter” kan du se om du
blivit bokad eller har hamnat på reservplats.
Systemet kan bara hantera 200 samtidiga bokningar och det gör att det kan bli
långa svarstider i början. Har du inte fått svar inom 10 minuter, avbryt och prova
igen lite senare. Då kanske kön är kortare. Logga ut när du är klar!
Notera att när du betalar, antingen med betalningsuppgifterna på webbplatsen
eller mot utsänd faktura, måste du betala just det belopp som anges, annars har vi
svårt att hitta betalningen.
Du måste vara medlem för att kunna anmäla dig. Anmäl på webbplatsen eller till
sekretariatet. Det kan ta några dagar innan du blivit registrerad och betalt
medlemsavgiften. Om du har fått Medlemsbladet med ditt namn påtryckt så har du
betalt.
Läs också under Anmälan i slutet av programmet!

BEHÖVER DU LEDSAGARE?
Flera av oss kan behöva ledsagare för att komma till Senioruniversitetets
föreläsningar och cirklar. Du som har beviljats ledsagare av kommunen kan utan
kostnad få ett medlemskort för ledsagare. På kortet står då ditt namn och
”Ledsagare”, och den som för tillfället är ledsagare ska visa upp kortet vid till
exempel tisdagsföreläsningar. Ledsagare betalar inte avgift för cirklar eller
föreläsningar, men måste anmälas. Resor och studiebesök betalas.

Sök USU:s stipendier!
USU utlyser i år två stipendier för studier och studieresor. Stipendierna uppgår till
vardera 10 000 kronor. De ska sökas på särskild blankett som finns på www.usu.se.
Läs mer där – och lämna din ansökan senast den 16 november! Mer information
finns också här i Medlemsbladet på sidan 6.

Nästa nummer av tidningen utkommer 16/10
Manusstopp 15/9

Porträtt av en tisdagsföreläsare
Höstens första tisdagsföreläsning äger rum den 1 sep
tember. Föreläsare är Ann Wilkens som har en lång
karriär som diplomat bakom sig. Hon har varit
ambassadör i Etiopien och Luxemburg och nu senast
2003–2009 i Pakistan med sidoackreditering i
Afghanistan, och det är också om Afghanistan hon
ska tala. Hennes föreläsning har rubriken Vad har vi
åstadkommit i Afghanistan efter 14 års intervention?
Ann Wilkens är född i Göteborg 1944 men flyttade
redan som barn till Stockholm och Bromma inte så långt
från den villa, där vi nu träffas och som varit hennes
hem i många år, men hon har också långa perioder vistats
och arbetat utomlands.
Ann tog studenten på latinlinjen i Bromma läroverk,
fick ett stipendium till USA och tillbringade ett år på
amerikanskt college. Efter hemkomsten läste hon littera
turhistoria och estetik (för Teddy Brunius) samt engelska,
vilket resulterade i en fil.kand. Därefter väntade ett nytt
stipendium till USA, journalistutbildning vid Columbia
University och en masterexamen i journalistik.

Nattarbete gav sömnproblem
Åter i Sverige och Stockholm fick hon anställning som
journalist på Svenska Dagbladet och skrev om utrikes
frågor. Det var huvudsakligen nattarbete med åtföljande
sömnproblem och sjukskrivning. Hon beslutade sig för
att sadla om och valet föll på Utrikesdepartementet
(UD), där hennes två bröder var verksamma. Hon sökte
och kom in på UD:s 2åriga handläggarutbildning, som
avslutades med ett halvt års praktik på ambassaden i
Tanzania. Hon blev kvar på UD till sin pensionering med

några få avbrott, bland
annat för tjänstgöring på
Sida. Hon hade ibland
tankar på att gå tillbaka till
journalistiken, men så
blev inte fallet.
Biståndsfrågor och
Tredje världen har gått
som en röd tråd genom
hennes yrkesliv, berör
henne djupt och ger
henne sysselsättning även
efter pensioneringen. Hon
har varit ordförande för
Ann Wilkens, journalist och
Svenska Afghanistan
diplomat
kommittén och för den
svenska avdelningen av Transparency International (med
säte i Berlin), som sysslar med korruptionsfrågor. För
närvarande är hon medlem av den rådgivande panelen för
ett analysnätverk som har till uppgift att förmedla ökad
kunskap om Afghanistan och bidra till att bygga upp
inhemsk forskningskapacitet där. Under årens lopp har
hon skrivit åtskilliga rapporter rörande Tredje världen
för bland annat Sida. Då och då är Ann ute och
föreläser, och nu får alltså Senioruniversitetets medlem
mar förmånen att lyssna till henne.
Varma, vackra sommardagar cyklar hon från sin
bostad i Bromma till Mälaren för att ta sig ett dopp. Ett
privilegium med den närheten. Till sitt hus i Spanien
åker hon under höst och vår. Hon läser gärna såväl fack
som skönlitteratur och är intresserad av film. Barn och
barnbarn finns i Stockholm.

Torsdagssalong
Salongens liv och musik
I Uppsala är Malla Silfverstolpes litterära salong ett välkänt begrepp.
I hennes hem samlades den kulturella eliten, bland andra E.G. Geijer,
P.D.A. Atterbom, J.L. Almqvist, A.F Lindblad, J.A Josephson,
G. Wennerberg, Thekla Knös och många fler. Där läste man högt för
varandra, presenterade nyskrivna dikter och noter, och musicerade tillsam
mans. I salongens ombonade värld möttes man av förståelse och intresse för
sina litterära och musikaliska ambitioner.
Vi inbjuds härmed till ett besök i Mallas salong. Vi får höra om salongens
liv och lyssna till exempel på den musik som framfördes.
Medverkande: Ingrid Holmquist, fil.dr. i litteraturvetenskap, och Ola Norden
fors, fil.dr. i litteraturvetenskap och musikproducent vid Sveriges Radio.
Tid: 8 oktober kl 19.00
Plats: Storgatan 11
Pris: 135 kr. Förfriskningar ingår. Anmälan till sekretariatet, tel. 01824 35 01.
Första anmälningsdag: 28 augusti
Sista anmälningsdag: 1 oktober
Ansvariga: Ingrid Åberg, 070 302 39 27, Gunilla Öbrink, 070 324 65 45.

Foto: FOI

Tredje världen den röda tråden

Margareta Westin

Rapportmedarbetare sökes!
Uppsala Senioruniversitet har en
rapportgrupp som i dagsläget består
av tre medlemmar. Vi dokumenterar
olika delar av Senioruniversitetets
verksamhet i form av rapporter som
trycks och dessutom läggs ut i pdf
format på www.usu.se. Vi behöver
förstärkning och uppmanar dig att
höra av dig om du har lust att ta fram
och redigera texter samt arbeta med
bilder. Minst en rapport om året blir
det. Om du har önskemål om teman
för kommande rapporter är du också
välkommen att höra av dig.
I slutet av oktober planerar vi
utgivning av en rapport om
Senioruniversitetets aktiviteter de
senaste åren på temat Mellanöstern:
Från vår till vinterkyla.
Gunilla Öbrink, gobrink@telia.com,
070 324 65 45
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Serier och cirklar
Höstens program erbjuder 22 föreläsningsserier
och 66 studiecirklar. Många av serierna är för
lagda till Slottsbiografen, som nu ”mutas in” för

att klara 2016 då universitetets lokaler på grund
av renoveringsarbete inte finns att tillgå.

Minnen från ett korrespondentliv

händelser – och lurar
på en bok.
– Det roligaste jag
vet är att sitta på kafé
och läsa tidningen,
säger hon.
Att läsa tidning är
rutin för en utrikes
korrespondent och
ett osvikligt sätt att
skaffa sig bakgrunds
material. Men viktigt
har också varit de
samtal som hon haft
med brittiska
Erfaren utrikeskorrespondent
kolleger, särskilt i
Mellanösternfrågor. För att inte tala om brittiska BBC,
bäst i världen.

Radiorösten Titti Nylander
Rösten är bekant, radiostämman som sakligt
rapporterade i Ekot. – Ja, medger Titti Nylander,
taxichaufförerna brukade känna igen mig på rösten.
Efter tjugo år utomlands nästan utan avbrott kom hon
hem till Sverige 2002. Nu ska hon föreläsa i serien
”Minnen från ett korrespondentliv” tillsammans med
några andra erfarna utrikeskorrespondenter: Bengt
Lindroth, Maria Sjöqvist, Göran Leijonhufvud, Cecilia
Jacobsson och Kurt Mälarstedt.
Hon bjuder på te i stora koppar i sitt hem i Stockholm
och lyssnar uppmärksamt på frågorna. Ska hon bara tala
om minnen? undrar jag.
– Inte bara, jag tänker föra min historia vidare mot
dagens situation, inte enbart göra nedslag i områden där
jag varit, säger hon.

Hett Italien
Titti Nylander har rest världen över, men mest känd är
hon för Italien.

Det var på den tiden när Italien var
hett med Röda Brigaderna
– Det var där som allt började. 1979 ville radion ha en
egen korrespondent, det var på den tiden när Italien var
hett med Röda Brigaderna på ena sidan och högerterroris
terna på den andra.
Efter Italien blev det Mellanöstern, Bryssel, New York
och London, men hela tiden fanns Italien. Där träffar
hon fortfarande vänner, beställer böcker, noterar

Var med och utveckla
Senioruniversitetet
Inom EFOS (European Federation of Older Students
at Universities) har vi diskuterat problemet för
seniorer som nu inte kan delta i olika aktiviteter på
grund av till exempel geografiskt avstånd, handikapp
eller sjukdom. Sju senioruniversitet inom EFOS
lämnade in en gemensam ansökan om EUmedel. Vår
ansökan beviljades och vi har tilldelats EUmedel via
Erasmus+ till och med hösten 2017 för projektet som
kallas ”EduSenNet” (Educational Senior Network).
Syftet med projektet är att beskriva och utveckla
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Journalister måltavla
I dag har arbetsmetoderna förändrats. Förr gällde det att
hitta en fast telefon, som måste skruvas sönder för att få
över ljudet från bandspelaren. I dag finns allt på datorn
och ljudet låter som om det kommer från rummet intill.
Mycket har blivit bättre, men inte allt.
– Förr var man skyddad som journalist, i dag är man
direkt måltavla.
En gång i tiden hade Titti Nylander funderingar på att
bli forskare, även om hon inte ångrar journalistiken; att
förstå varför saker och ting händer och att lyckas
förmedla en nyhet under tidspress är lycka. Kanske
också att få möta seniorer, vetgiriga och nyfikna. För
oss åhörare blir det med all säkerhet ett nöje att än en
gång få höra den kända radiostämman, som regelbundet
förmedlade nyheter i Ekot.
Karin Carlsson

senioruniversitetens sätt att arbeta och lära av
varandra. Vi gör jämförande studier och undersök
ningar av förutsättningar, hinder och behov av förnyat
innehåll och ny metodik för lärande, inklusive bland
annat modern ITteknik. Arbetet sker forsknings
orienterat med deltagarnas egen aktiva medverkan.
Du som är intresserad att delta är varmt välkommen!
Anmäl dig per epost till odin.bjorn@gmail.com eller
telefon 0768008416 senast 10 september. Vi inleder
med ett möte torsdag 24/9 i Missionskyrkan
(”Insikten”) och möts under hösten på torsdagar udda
veckor 13.15–14.45.
Björn Odin, projektledare och vice ordf. i EFOS

Serier och cirklar

Reservdelsmänniskan
Få föreläsningsserier har gjort mig så optimistisk
som de medicinska serierna, nu senast Reservdels
människan som jag deltog i. Nu under höstterminen
ska vi få höra om infektionssjukdomar, vårt gissel
genom tiderna. Häng på du också!
Varför samlar föreläsningar om humaniora och stats
vetenskap så mycket större skaror än medicin? Vi vill ju
må så bra som möjligt och borde därför lära oss så
mycket som möjligt om våra kroppar. Dessutom har
kunskapen exploderat om våra allra minsta bestånds
delar och sammanhangen mellan dem. Nya mikroskop
och genteknik visar oss en verklighet som vi förut inte
ens kunde gissa oss till. Svårt? Jag begriper verkligen
inte allt, men det är ändå väldigt intressant. Och vi
slipper tentera.
Efter serien om Mellanöstern där vi åhörare fyllde
Missionskyrkans sal och förfärat lyssnade till Dem som
Varit Där, längtade jag till lilla sal IX för att assistera så
att ljud, ljus och bild fungerade för den som skulle ge
oss det nyaste inom sitt medicinska område. Denna
serie om ny kunskap på medicinens område är en i en
rad av serier där vi har fått lära oss om bland annat

Den moderna konsten

Blanda leken och ge på nytt
Föreläsningsserien Den moderna konsten har pågått
sedan 2012 och funnits under alla sju terminerna.
Antalet deltagare har ökat från 200 till 500. Den
fortsätter nu med samma epok men ur nya perspek
tiv och med några nya områden.
Att föreläsaren Lars Lambert fortsätter med samma tids
period beror på den entusiasm som serien har mött. Han
formulerar det så
här:”Vi har hela
tiden satsat på en
myckenhet av
bilder, ett par tre
hundra per före
läsning. Här hand
lar det om att
avnjuta det ypper
sta som männi
Foto: Kerstin Ljunghall
skor har skapat.
Lars Lambert föreläser i sal X.
Den som upptäcker
konsten, musiken, litteraturen behöver aldrig ha tråkigt
ett ögonblick mer i sitt liv, kanske snarare uppleva ett
sorts bekymmer över allt man inte hinner ta del av.
Konsten är också alltid en del av sin tid och leder ofel
bart till ett intresse för epoker och människor. Stora
konstnärers liv är ofta spännande och intressanta, inne
håller ofta kamp, umbäranden, valsituationer, uppoff
ringar. Kunskap om livet befruktar verken och vice versa.”

celler, stamceller, lukt och
smak samt autoimmuna
sjukdomar.
Under vårterminen fick
vi höra senaste nytt om hur
man kan reparera våra
kroppar. Vi anar att vår
sena ålderdom kan bli helt
annorlunda än tidigare
generationers. Inte nog
med att vi får tänder av
titan, nya knäleder och täta
hjärtklaffar. Nej, våra blod
Maria WoldTroell rekommende
proppar kan upplösas på
rar föreläsningsserier i medicin.
plats inne i våra gamla
ådror utan att vi blir uppskurna. Tack vare ny teknik kan
man ställa bättre diagnoser och operera inne i kärlen.
Det har vi fått se på filmduken.
Värdar under vårterminen var Björn Öbrink, professor
i medicinsk cellbiologi, och Per Olof Osterman, docent
i neurologi. Båda har många kontakter och rekryterar de
allra bästa föreläsare man kan tänka sig. Föreläsarna har
haft fantastiskt bildmaterial med sig. Diskussionerna
efteråt har också varit givande eftersom det sitter
mängder av experter i auditoriet.
Foto: Peder Strandh

Medicinska föreläsningsserier

Maria WoldTroell

JAG BLIR OERHÖRT IMPONERAD av bildmängden. Det
måste innebära ett jättearbete att skapa ett sådant arkiv.
Egentagna fotografier, kopior ur böcker och timmar av
letande på nätet. Jo, medger Lars, det stora arbetet
ligger där, inte i själva föreläsandet. Han påstår också
märkligt nog att det går bra att ha tre parallellgrupper,
det vill säga han tröttnar aldrig, fast det blir tre gånger
med samma innehåll – bilderna i sig entusiasmerar
tydligen också föreläsaren.
Lamberts entusiasm kan tydligt spåras också i
upplägget för hösten. Önskemål om att repetera tidigare
kunskaper eller uppdatera nya deltagare uppfyller han
genom en ”snabbrunda” under den första föreläsningen.
Men jag tror att också under rubriken Favoriter kommer
bilder som hunnit bli mångas gamla godingar. Genom
att blanda leken och ge nytt också utifrån De stora
utställningarna kommer perspektiven att bli annorlunda
och konstverken får ytterligare betydelse. Nytt innehåll,
ny effekt, nya omständigheter, ny dramatik. Dramatik
blir även ett tema i seriedelen som utgår från Barocken.
Det avsnittet kommer att starta hos sextonhundratalets
Caravaggio och i hans konst är alla känslostormar häftiga.
Hans uttrycksmedel var i hans egen tid uppseende
väckande och klart moderna.
Så lycka till Lars och alla kommande lyssnare, ni
kommer säkert att få uppleva att konsten är så som
Matisse önskade att den skulle vara – som att njuta i en
bekväm fåtölj (oavsett hur ni sitter i X:an).
Agneta Sundelöf
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Från stjärnnivåer till bokstavsnivåer
Hittills har Senioruniversitetet använt en nivåskala
med en till fem stjärnor för att markera
svårighetsnivån på språkcirklarna. Stjärnorna har
varit baserade på nivåerna i den Gemensamma
europeiska referensramen. Från och med hösten
2015 tar vi steget fullt ut och använder i stället
referensramens bokstavsbeteckningar.

Referensramens nivåer

I arbetet med att främja en europeisk kulturell identitet
är språkkunskaper ett grundläggande verktyg för att
underlätta kommunikation och samspel mellan männi
skor. Ett väsentligt arbete för att
styrka denna uppfattning har under
flera år gjorts av en grupp språkfors
kare och experter från olika medlems
länder i Europarådet.
Ett av gruppens mest betydande
dokument är Gemensam europeisk referensram för
språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS).
Den publicerades år 2000 på rådets två officiella språk,
engelska och franska. År 2007 översattes den till
svenska och gavs ut av Skolverket. GERS spelar en
betydande roll i kursplane och läromedelsframställning
i många länder. Att det finns intresse för detta dokument
även utanför Europa är tydligt. GERS är i nuläget
översatt till 37 olika språk, bland andra japanska och
kinesiska.

GERS betonar en handlingsorienterad språksyn, värdet
av kommunikativ kompetens samt språkanvändarens
självständighet i lärandet. Fem olika färdigheter
beskrivs: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interak
tion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex
olika nivåer – A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Dessa
referensnivåer gör det möjligt att jämföra färdigheter i
olika språk, oberoende av skolsystem, undervisnings
sätt, längden på studier, vistelser i målspråkslandet eller
examen. Det är värt att notera att det
rör sig om kunskaper i främmande
språk, inte i modersmålet.
För att avgöra på vilken nivå man
ligger finns en självbedömningstablå.
I den finns för alla färdigheter och för
varje nivå så kallade deskriptorer – påståenden som alla
börjar med ”Jag kan”. Självbedömningstablån finns att
ladda ner från www.usu.se där du hittar den under
Program/Studiecirklar/Språk. En förkortad version
inleder avsnittet om språk i det tryckta programmet.
Nivå A1 motsvarar ungefär en tidigare stjärna, A2 två
stjärnor, och så vidare. Hela dokumentet GERS på 250
sidor finns att ladda ner på www.skolverket.se.

A2 två stjärnor

Sök USU:s stipendier 2016!
Senioruniversitetet utlyser i år två stipendier.
Stipendierna kan sökas av alla betalande USU
medlemmar. De ska bidra till att täcka kostnader
för studier eller studieresor. Till sådana kostnader
räknas även utgifter för kurslitteratur och teknisk
utrustning som är nödvändiga för studierna. Vid
val av stipendiater läggs särskild vikt vid studier
eller studieresa som innebär fördjupning eller bredd
ning av egna studier inom USU. Stipendierna upp
går till 10 000 kronor vardera och varje stipendium
kan, om styrelsen finner det lämpligt, delas mellan
två sökande. Stipendiat förutsätts i efterhand lämna
en redogörelse som är lämplig att publicera i
Medlemsbladet. Beslut om stipendierna fattas av
USU:s styrelse den 8 december.
Ansökan om USU:s stipendier 2016 görs på en
särskild blankett som finns på USU:s webbplats
och på USU:s sekretariat. Uppge för vilket ända
mål stipendiet söks och beräknade kostnader samt
lämna gärna övriga upplysningar som är relevanta
för ansökan.
Ansökningarna skickas antingen 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 16 november 2015.
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Carin Söderberg

Låt seniorer möta nyanlända
”Jag har fått väldigt bra stöd från Korta vägen, säger Julia
Bozhkova. Förutom själva utbildningen har jag fått hjälp
med hur man söker jobb i Sverige, vilka arbetsgivare som
behöver den kompetens jag har och kontakter med sådana
arbetsgivare.”

Citatet står att läsa på Korta vägens webbplats. Korta vägen
är ett projekt inom organisationen Academicum, en utbild
ningssatsning för nyanlända akademiker som Arbetsförmed
lingen driver sedan 2012.
– Seniorer med långt yrkesliv är som klippta och skurna
för att stötta nyanlända akademiker, säger Mikael Persson,
vd för Academicum. De om några vet hur arbetslivet
fungerar.
Den 7 september startar ytterligare en av Korta vägens
kurser. Då ska ett 40tal nyanlända personer med
akademisk utbildning genomgå språkutbildning med
inriktning mot det egna arbetsområdet, lära sig presenta
tionsteknik och få kunskaper om det svenska samhället.
Mikael Persson är intresserad av att få kontakt med med
lemmar inom Senioruniversitetet för all möjlig hjälp: ordna
studiebesök, konversera på svenska, berätta om den egna
karriären. Olika slags yrken finns representerade bland de
nyanlända, bland annat lärare, läkare, apotekare, ingenjörer
och tandläkare. De kommer från Syrien, Somalia,
Afghanistan med flera länder. Om du vill hjälpa en nyan
länd ta gärna kontakt med Academicum, Mikael Persson:
mikael.persson@academicum.se

Karin Carlsson

Resor och studiebesök
Tidigare annonserade resor som
kan ha rest eller återbudsplatser:
Uppländska trädgårdar nr 3, 21 aug.
Uppländska trädgårdar nr 4, 28 aug.
Irland 21–26 sept. Sound of Music
10 okt. Rom 11–16 okt. Kontakta
sekretariatet 01824 35 01 för besked.
Fredag 4 september
Uppländska trädgårdar nr 5,
Bergianska trädgården
Visning av trädgården med bl.a. 300
olika köksväxter, varvat med
odlingsråd. Guider: trädgårdsmäs
tare Kaili Maide och botanist
Gunvor Larsson.
Pris: 280 kr för bussresa, guidning
och busskaffe vid ankomsten.
Tider: Kl. 08.30 avfärd från
S:t Eriks torg. Kl. 10.00 visning.
Kl. 11.30 lunch på egen hand i
Gamla Orangeriet. Därefter egen tid
i trädgården. Kl. 13.30 hemfärd.
Kl. 15.00 ca åter i Uppsala.
Ansvariga: Mia Virving 070 968 76 36,
Gudrun Bäckström 070 347 14 03
Första anmälningsdag: måndag 24
augusti. Bindande anmälan till
sekretariatet 01824 35 01.
Fredag 11 september
Uppländska trädgårdar 6,
Grönsöö slott
Under bussresan berättar f. d. läns
antikvarie Karl Johan Eklund om
landskapet vi passerar. Guidad
visning av slottsparken, kinesiska
lusthuset och blomsterträdgården av
Jakob von Ehrenheim. Busskaffe vid
ankomsten. Lunch ingår.
Pris: 550 kr
Tider: Kl. 08.30 avfärd från S:t
Eriks torg. Busskaffe vid ankomsten.
Kl. 10.00 visning. Kl. 11.30 lunch i
caféet. Kl. 13.30 hemfärd. Kl. 14.30
ca åter i Uppsala.
Ansvariga: Gudrun Bäckström
070 347 14 03, Mia Virving
070 968 76 36
Första anmälningsdag: måndag 31
augusti. Bindande anmälan till
sekretariatet 01824 35 01.
Söndag 27 september
La Traviata på Folkoperan
Giuseppe Verdis opera bygger på
Alexander Dumas drama ”Kamelia
damen” och utspelar sig i Paris i

mitten av 1800talet. Historien kret
sar kring kärleken mellan en ung
man ur societeten, Alfredo, och en
kurtisan, Violetta. Romansen möter
stora hinder.
Tider: 14.00 Avresa från S:t Eriks
torg. Kl. 16.00 Föreställningen bör
jar. Kl. 19.00 Återresa. Kl. 20.00
ca åter i Uppsala.
Pris: 600 kr
Ansvariga: Jeanette Backman
070 381 98 02, Elisabeth Sellin
Linde 073 930 15 55
Första anmälningsdag: Tisdag 1 sep
tember. Sista anmälningsdag: Torsdag
10 september. Bindande anmälan till
sekretariatet 01824 35 01.
Onsdag 21 oktober – torsdag
22 oktober
Smarta textilier
Resa till Göteborg och Borås i anslut
ning till föreläsningsserien Smarta
textilier med Desirée Koslin. På ons
dagen besöker vi Röhsska museet i
Göteborg och på torsdagen Borås
högskola och ser de nya högteknolo
giska textilmaskinerna, deras Smart
Textiles showroom och Borås nya
Textilmuseum.
Onsdag 21/10 Kl. 7.00 Avresa från
S:t Eriks torg. Kl. 14.30 Guidning på
Röhsska museet i Göteborg.
Kl. 17.00 ca avfärd till Borås. Middag
på hotellet. Övernattning i enkelrum
på Best Western Hotel i Borås
Torsdag 22/10. Kl. 10.00 Guidade
visningar på Borås högskola och
Borås Textilmuseum. Kl. 16.00 ca
hemresa. Åter i Uppsala ca kl. 23.00.
Pris: 2 300 kr. I priset ingår resa,
inträden och guidade visningar,
gemensam middag, logi inklusive
frukost. (Kostnader för övriga
måltider ingår inte.)
Ansvariga: Ingegerd Appelgren
070 744 4333, Ingrid Åberg
070 302 3927
Första anmälningsdag för deltagare
i serien: Onsdag 2 september
Första anmälningsdag för övriga:
Måndag 7 september. Sista anmäl
ningsdag: Tisdag 15 september.
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat, tel. 018243501.

Måndag 2 november – lördag
7 november 2015
Istanbul – Turkiets hjärta
Resan till Istanbul, tidigare planerad
till slutet av september, är av olika
skäl flyttad till 2–7 november.
Anmälan till resan i september ger
förtur. Resan anordnas i anslutning
till föreläsningsserien om Turkiet
och leds av den mycket uppskattade
svensktalande reseledaren Serhat
Pactas. Utförligt program finns på
www.usu.se och kan beställas från
sekretariatet. Se även längre presen
tation i Medlemsbladet nr 3 2015.
Pris: 9 990 kr. Tillägg enkelrum:
1 900 kr. Obs. Begränsat antal platser.
Tidig bokning rekommenderas.
Ansvariga: Maj Aldskogius
01846 03 30, 070 565 56 79 och
Elisabeth Sellin Linde 073 930 15 55.
Första anmälningsdag: Torsdag
3 september. Bindande anmälan görs
till USU:s sekretariat, 018–24 35 01.
Söndag 15 november
Musikalen Kristina från
Duvemåla på Cirkus i Stockholm
Resan är tidigare presenterad i Med
lemsbladet nr 3 2015. Platser kvar!
Kommande resor: Symbolism och
dekadens på Waldemarsudde fredag
6 november.

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 deltagarna person
ligen via telefon, epost eller brev samt
på vår webbplats: www.usu.se
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Gottfrid
Telefonen ringer. Det är min gamle vän Gottfrid. Han frågar om han skulle kunna få
ett råd. Jag säger att råd ska man vara sparsam med, men jag frågar vad det gäller.
– Jo, jag tänker sälja mig.
– Va? Tänker du sälja dig? Vad menar du med det?
– Jo, jag tänker annonsera i Blocket under Övrigt: säljes Man, 80, i gott skick ...
– I gott skick? Det säger man om begagnade bilar med dolda fel.
– Jaha, då stryker jag det. Sedan tänkte jag musikalisk och händig ...
– Säger du händig?
– Jaha, jag tänkte att ... Ja, jag kan hugga ved, byta batterier i fjärrkontrollen och
sköta en diskmaskin.
– Vedhuggning är en utdöende färdighet. Vet du hur man gör ren ett avloppsfilter i
diskmaskinen?
– Finns det avloppsfilter i diskmaskin? Det visste jag inte. Kan inte du komma hem
till mig och visa hur man gör? Om du kommer och lär mig kan jag väl få skriva
praktiskt lagd?
– Vad har du tänkt begära för pris?
– Det är svårt det här med pris tycker jag. Först tänkte jag högstbjudande, men då
kanske det inte blir något bra tillskott till min pension eller vad tror du? Vad säger du
om 100 000 kr vid snabb affär?
– Du är lustig du, säger jag, lustig och idérik. Skriv det förresten!
– Då skulle det bli så här: Man, 80, musikalisk och praktiskt lagd, lustig och idérik.
100 000 kr vid snabb affär ... Det blir väl ingen moms?
– Nähä, ingen moms blir det, men kanske reavinstskatt och då måste du nog ha ett
ingångsvärde också. Du får nog lov att höra dig för på Skatteverket vad de säger om
det. Du vill väl inte riskera att bli skattesmitare.
Det blir helt tyst i telefonen. Jag kan nästan höra att ”reavinstskatt”, ”ingångsvärde”
och ”skattesmitare” flyger runt i hans huvud som irriterande sommarflugor. Jag hör
att han suckar. Så säger han att det här tål att tänka på och att gubbförsäljning är ett
tufft jobb. Sedan föreslår han att jag ska komma hem till honom på tisdag nästa
vecka och dricka kaffe. Han lovar att köpa hem kanelbullar.
Lennart Forslund
hösten 2014

