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Senioruniversitetet
slår nya rekord
Höstterminen vid Uppsala Senioruniversitet är i full
gång med fler aktiva medlemmar än någonsin. I bör
jan av september var vi 3 452 medlemmar, vilket är
en ökning med över 15 procent sedan 1 januari i år.
Anmälningarna till föreläsningsserierna har förstås
också slagit nya rekord, och för ett par serier som vi
sade sig populärare än väntat behövdes omgående
större lokaler, vilket vårt effektiva kansli lyckades ordna.
Inom styrelsen och de olika arbetsgrupperna planerar vi nu för kommande
verksamhet. Vid det årliga höstsamrådet som alla funktionärer inom
organisationen samlas till blir temat den här gången ”Äldres lärande och
arbete”. Våra diskussioner kommer bland annat att behandla vilket urval av
serier och cirklar Uppsala Senioruniversitet ska satsa på jämfört med andra
organisationer i samhället. Folkbildning med hög kvalitet är det självklara
målet för vår verksamhet nu och i framtiden.
Internt inom organisationen arbetar vi också med vår verksamhetsbe
skrivning och med en utveckling av kontoplanen. I en växande organisa
tion med allt större bredd och variation behövs det ständigt uppdateringar
och förändringar, också internt.
BrittLouise Gunnarsson
ordförande

Sök stipendier!
Uppsala Senioruniversitet 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!
Tips på kurser att söka pengar för hittar du på till exempel
www.folkhogskola.nu eller bland folkhögskolornas sommarkurser.

www.usu.se

Tisdagsföreläsare
Föreläsningarna äger rum i Grönwallsalen, ingång 70 Akademiska
sjukhuset. Föreläsningstiden är 13.15 – ca 14.30. Tisdagsföreläsningarna
är fritt tillgängliga för de medlemmar som betalt årsavgiften.
Glöm inte medlemskortet.
Omslagsbild: Senioruniversitetets Islandsresenärer blev bjudna på lunch i en av
värdarnas sommarstugor. Utsikten mot
vulkanen Eyjafjallajökul var mäktig.
Foto: Lillemor Aldén
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Porträtt av två tisdagsföreläsare
Mats Engström, f.d. programdirektör vid
Stockholms Konserthus, ska föreläsa om två musik
giganter: Jean Sibelius och Carl Nielsen – två
nordiska symfonigiganter och 150åringar.

årsprogram. Ett konstnär
ligt jobb likt konsten att
sätta samman en utställ
ning. Han visade på alla de
effekter man kan nå med
Att intervjua en tisdagsföreläsare för en ofta till spän
musik, allt från att ge
nande arbetsplatser – den här gången blev det
variation, bredd och kvali
Stockholms Konserthus. Vi möttes i larmet från
tet till subtilare möjlig
Hötorget vid sceningången, och Mats Engström ledde
heter som att utbilda
oss i vindlande gångar på jakt efter en tyst vrå. Till sist
publiken, överraska med
hamnade vi mellan pelarna i foajén till Grünewaldsalen
nytt, förbereda för kom
– en inspirerande miljö.
mande stycke eller bredda
Mats är ”senior adviser” till sin efterträdare – ett
kunskapen. Allt med
något lugnare arbete än han hade tidigare. För program
respekt för musiken och
chefer finns ingen utbildning, så Mats är i grunden
dess känslobärande
Mats Engström
utbildad på Musikhögskolan som valthornsblåsare och
funktion.
som sådan arbetade han 16 år i Filharmonikerna. Men
Det verkar som om Mats Engström har tillbringat
när han på 1980talet blev programchef hade han lång
nästan hela sitt yrkesliv i det stiliga blå Konserthuset.
träning i ryggsäcken. Han och hans far hade sedan Mats Men han har rest en del i jobbet, och framför allt har
tonårstid roat sig med att sätta samman fiktiva program. världen kommit hit med all sin musik, sina kulturer och
Det betydde att de ur existerande program och turnéer
sina människor. Här har det aldrig känts trångt, säger
med all världens storheter plockade musik och kompo
han.
nerade program efter eget huvud.
Det var fascinerande att höra hur Mats arbetat med att Tid: 27 oktober kl 13.15. Plats: Grönwallsalen
komponera program för enstaka konserter och hela

Agneta Sundelöf

Göran Friman, professor emeritus i infektionssjuk
domar, ska föreläsa för Senioruniversitetet den
10 november. Tisdagsföreläsningens tema är
Vaccination – milstolpe i infektionsbekämpningen.
Historik och biologisk bakgrund, etik, risker och
framtid.
Göran Friman är 75 år, född och uppvuxen i Säffle. Då
han var nio år klämde han av två fingertoppar i en fäll
stol. Det blev operation och många läkarbesök. Då be
stämde han sig för att bli läkare. Efter medicinstudier i
Uppsala skaffade han sig specialistkompetens i invärtes
medicin och gick därefter vidare till infektionsmedicinen.
Hans infektionsforskning gick inte i den traditionella
fållan. Hans intresse för muskler och hjärta ledde
honom till idrotts och militärmedicinen. Doktorsav
handlingen från 1976 har titeln Effects of acute infec
tious disease on human physical fitness and skeletal
muscle. Alltså hur och i vilken grad kondition och
muskler påverkas av en akut infektionssjukdom hos
patienter inlagda på Infektionskliniken. Göran har under
större delen av sitt yrkesverksamma liv varit på
Akademiska sjukhuset, Infektionskliniken, där han var
professor 1990–2007.
Göran var forskare vid U.S. Army Medical Institute
of Infectious Diseases i Maryland USA 1978–79.
Forskningen gällde muskelstudier vid olika infektioner.
Man studerade hur pågående arbetsbelastning påverkar
en infektion. Hjärtmuskelinflammation har varit ett

huvudtema i hans forsk
ning, och han hade
huvudansvaret för utred
ningen av de tragiska
orienterardödsfallen, en
krävande problematik
som han och hans med
arbetare lyckades
bemästra.
Som professor och
överläkare har Göran
alltid arbetat med
patienter och inte enbart
med administration,
Göran Friman
forskning och under
visning. Förebyggande av infektioner genom bland
annat vaccinationer har varit ett centralt intresseområde
för honom. Han har funnits på Uppsala Vaccinations
byrå cirka en gång i vecka sedan starten 1972. Efter
pensioneringen driver han två utvecklingsprojekt
tillsammans med några kollegor och ger några
föreläsningar per termin vid BMC eller Akademiska
Sjukhuset.
Görans vinintresse har varit hans främsta hobby de
senaste 30 åren. Det har blivit många resor och han har
varit ordförande i Munskänkarna i Uppsala ett antal år.
Tid: 10 november kl 13.15. Plats: Grönwallsalen
Margareta Westin
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Styrkta av Island
En blandning av kultur och dagsfärsk politik, utan
att därför glömma torskhals, marulk, hummer och
lamm. Det var ett fantastiskt program som våra
isländska värdar hade ordnat åt oss.
Det tre dagar långa besöket i Reykjavik innehöll opera
besök på glasglittrande Harpa, ett bygge som under
finanskrisen riskerade att bli halvfärdigt, men som till
slut invigdes i maj 2011. Besöket inrymde också en
träff med den svenska ambassadören Bosse Hedberg
som entusiastiskt berättade om kultur och handels
utbytet med Sverige, och en middag på den roterande
restaurangen Perlan med utsikt över huvudstadens hus
utspridda i det karga stadslandskapet.

Några av värdarna och delar av gruppen som besökte
Island i maj.

ALLDELES SÄRSKILT STYRKTA blev vi i gruppen av utflyk
ten till Sydlandet, först till ett mäktigt geotermiskt
kraftverk, sedan till en sommarstuga, så lik en svensk
stuga, men ändå helt olik genom sin omgivande natur.

Till upplevelsen av Island bidrog det fina vädret: sol,
hög luft och svala majvindar. Allt detta höll oss klara i
huvudet fram till hällregnet den sista morgonen före
flygresan och återfärden till Arlanda.

Hummer lamm och
Eyjafjallajökul

BESÖKET AV SENIORUNIVERSITETETS GRUPP om tio perso
ner under ledning av Anders Fredholm var resultatet av
ett utbyte mellan Senioruniversitetet och dess
motsvarighet U3A Reykjavik, tredje ålderns universitet,
bildat 2012. Inspirationen till verksamheten i Reykjavik
hade islänningarna fått av det internationella nätverket
AIUTA och särskilt mentorskapet från brittisk sida.
Nu återstår bara för Uppsala att öppna famnen för de
isländska värdarna och hälsa dem ”Veltkomin til
Svíþjóð (Svithjoth)!”

Här fanns inte ett spår av grönskande miljö, bara en
trädfri utsikt mot den mäktiga vulkanen Eyjafjallajökul,
den vars aska förorsakade inställda flygturer för några
år sedan. Den svenska gruppen blev också inbjuden att
gästa ett permanent boende på landet, en bostad som låg
alldeles nära Eyjafjallajökul och var utrustad med ett
separat växthus, en stor maskinhall med bilar och
jordbruksmaskiner – och med en bergvägg utanför
huset med stormfåglar vilande på hyllavsatserna.

Föreläsningsserier – en framgångssaga
Tillsammans med några olika senioruniversitet i världen
visade Uppsala Senioruniversitet upp sig med en poster/
affisch vid den internationella konferensen ”U3A,
Citizenship and Social Cohesion”.
Texten och illustrationerna i
postern visar att Senioruni
versitetets samhällsaktuella
föreläsningar intresserar män
i högre grad än deras andel
av medlemmarna, och att den
höga kvaliteten har gjort
föreläsningarna mycket
populära.
Konferensen, som var anord
nad av AIUTA (Association
Internationale des
Karin Carlsson i Alicante.
Foto: Ian Funnell, UK Third Age Trust
Universités du Troisième
Age), gick av stapeln i Alicante i juni 2015. Under konfe
rensen delade AIUTA:s styrelseledamot Karin Carlsson
också ut blad med korta fakta om Senioruniversitetets hela
verksamhet.
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Text: Karin Carlsson
Foto: Lillemor Aldén

Tisdagsföreläsning om skidåkning
som lidelse
Vintern 2010 åkte Sverker Sörlin skidor som aldrig
förr. Han såg världens främsta åka skidor på teve
och tänkte oavbrutet på skidor. Sommaren därefter
sökte han upp Marit Björ
gen och Petter Northug i
Norge. Han ville veta vad
det är i deras bakgrund
och kultur som gör att de
åker så fort och vinner så
ofta. Resultatet blev en
bok som Sverker Sörlin
berättar om under en
tisdagsföreläsning. ”Ingen
har skrivit så här om
skidor förr”, skriver
Weyler förlag i sin reklam.
Tid: 8 december kl.13.15
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset

Ny spännande rapport

Fokus på Mellanöstern
Mellanöstern är ett återkommande ämne i tidningar
och nyheter nuförtiden. Även inom Senioruniversi
tetet har det återkommit under de senaste åren, i
tisdagsföreläsningar, cirklar, föreläsningsserier och i
filmstudion. Intresset från medlemmarna har varit
mycket stort.
Detta har vi i rapportgruppen tagit fasta på, och nu i
mitten av oktober kommer det ut en rapport i Senior
universitetets rapportserie med titeln ”Fokus på Mellan
östern. Ur Uppsala Senioruniversitets program
2011–2015”. Vi har bett föreläsare och cirkelledare att
skriva en sammanfattande artikel om sitt ämne. Tretton
personer har skrivit egna texter, och vi i rapportgruppen
har gjort referat av tre föreläsningar. Rapporten inne
håller kartor och många fotografier.
INNEHÅLLET I RAPPORTEN fokuserar på de två föreläsnings
serier som Senioruniversitetet har gett åren 2014 och
2015. Där finns artiklar om den historiska bakgrunden
till utvecklingen i området, om religionen och dess roll,
om den arabiska våren och om framtidsutmaningar.

Man får också läsa
om Eric Hermelin
som har översatt
persisk poesi, om
textilier från
området, om fem
filmer i Filmstudion
och om en resa till
Iran.
Det är alltså en
diger och mång
fasetterad rapport
som kommer från
trycket vilken dag
som helst. För dig
som har deltagit i
några av program
men blir det en
uppfriskning av minnet och för dig som inte har kunnat
delta blir det lärorik läsning. Mycket nöje!
Rapporten ”Fokus på Mellanöstern” (nr 19 i rapport
serien) kan laddas ner från www.usu.se eller köpas i
pappersform för 100 kr.
Gunilla Öbrink
Ordförande i arbetsgruppen för rapportserien

Prisbelönt seniorvirkning längs Donau

Mer än 6 000 personer, både unga och gamla, från nio
länder längs floden Donau har varit med och virkat ett
1,5 kilometer långt band av begagnat ullgarn i olika
färger. Det virkade bandet är en symbol för vänskap
mellan länderna kring Europas näst längsta flod. Projek
tet har nyligen belönats av EUparlamentet med ”Euro
pean Citizen’s Prize 2015”. De länder som har deltagit i

Seniorer har virkat ihop sig
virkandet är Tyskland, Österrike, Slovakien, Slovenien,
Ungern, Serbien, Kroatien, Rumänien och Bulgarien.
Projektet ”Die gewollte Donau” presenterades vid en
seniorkonferens i Alicante i juni 2015 av Carmen
Stadelhofer, tidigare ordförande i det tyska senioruniver
sitetet U3A i Ulm och aktuell styrelseledamot av AIUTA
(Association Internationale des Universités du Troisième
Age), där Uppsala Senioruniversitet är medlem.
AV DET LÅNGA DONAUSNÖRET har deltagarna sedan
virkat ihop bilder att användas till väggmattor eller
kuddar. När de flera tusen virkade bilderna för en tid
sedan donerades till försäljning blev resultatet över

förväntan. Hela 15 000 euro
strömmade in, pengar som nu
ska finansiera olika sociala och
pedagogiska projekt, till
exempel återuppbyggnaden av
en översvämningsdrabbad skola
i Serbien och en förskola i
Kroatien.
Projektet skulle egentligen ha
avslutats i juli 2014, men blev
så framgångsrikt att det har
övergått i en fortsättning under
rubriken ”Smaken av kryddor,
vin och bröd”.
Carmen Stadelhofer kan tänka Carmen Stadelhofer från
sig att utvidga det nya projektet
universitetet i Ulm är
till andra länder och välkomnar koordinator för projektet.
Sverige. Ta gärna kontakt med
projektledaren Carmen Stadelhofer
(carmen.stadelhofer@uniulm.de).

Foto: Karin Carlsson

Att tillsammans virka ett kilometerlångt band eller
snöre av luftmaskor är ett annorlunda sätt att knyta
vänskapsband. I projektet ”Die gewollte Donau” har
seniorer från nio länder träffats och virkat ihop sig.

Karin Carlsson
Ledamot av styrelsen i AIUTA

Namnet ”Die gewollte Donau” anspelar
på tyskans ord för ull och vilja.
Ill.: Danube Networkers.
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Om resor och studiebesök

Kulturen har gått under jorden

I båda fallen har lokalerna krävt rejäla sprängningar i
den stockholmska graniten.

Berwaldhallen

SR foto

När man lite högtidligt går in i Berwaldhallen har man
ingen känsla av att man befinner sig i mellanvåningen
av ett stort trevåningshus. Men så är det faktiskt. När
huset byggdes på 1970talet hade det länge diskuterats
hur man skulle kunna ge Radiosymfonikerna ett eget
hus, och 1966 gjordes den första uppvaktningen hos
regeringen, hos Olof
Palme faktiskt. Men
det tog tio år innan
sprängningarna kom
igång, och tre år till
innan invigningen
skedde. Men 13 år
imponerar inte på
långbänkarnas
Uppsalabor.
De tre våningarna är
förstås övre och undre
foajéerna, och högst
upp en teknikvåning.
Osynligt smyger sig
dessutom en tunnel
Berwaldhallens olika nivåer.
underjordiskt till
Radiohuset. Hela två tredjedelar av huset ligger under
marken. Akustiken, utprövad i Danmark, är välkänt
utomordentlig och sägs bero på den sexkantiga formen
på salongen. Formen medför att också sidornas publik
kommer nära scenen, den svenska björken i väggarna,
det hårda afrikanska trägolvet och den italienska
gipsstuckaturen i balkongerna. Titta också på entréns
gipstak, tillverkat av inkallade gipsmakare.

Här kommer alltså den gamle giganten Herbert
Blomstedt att dirigera verk av Jean Sibelius och Ludwig
van Beethoven för oss (se sid 7).

Bergrummet
Bergrummet på Skeppsholmen skapades minst lika
dramatiskt som Berwaldhallen. Man sprängde fram mer
än 1 000 kvadratmeter ur berget. Under andra världs
kriget användes utrymmet för militära försvarsfunk
tioner, och det förblev sedan marin huvudbas ända in på
1960talet då Muskö tog över. År 2010 förvandlades
Bergrummet till utställnings och festlokal. Det kom att
bli ett av Världskulturmuseernas fem museer med
uppgift att försöka levandegöra kulturer utanför
Sverige. Starten blev 2010 med utställningen om Terra
kottaarméns ståtliga krigare.

Foto: Karl Zetterström

Av en ren slump kommer under vintern aktiviteter
na vid ett par av Uppsala Senioruniversitets resmål
att utspelas under jorden, inuti berget närmare
bestämt. Den 14 november går en resa till Stockholm
till en konsert i Berwaldhallen och den 5 februari
visas en utställning i Bergrummet på Skeppsholmen
där Världskulturmuseerna huserar.

Bergrummet skapar stämning åt andra spännande kulturer.

De slingrande svagt upplysta tunnlarna förmedlar
känslor av grottors mystik och hemligheter. Det är inget
dåligt känsloläge för upplevelser av andra spännande
kulturer. Den här gången kommer vi att stifta bekant
skap med utställningen Staden vid Sidenvägen. En
handelsplats längs den sägenomspunna vägen är säkert
nog så hemlighetsfull och fascinerande (se sid 7).
Agneta Sundelöf

Torsdagssalong
Samisk dikt och prosa
Berättarafton med Bo Lundmark, lappmarkspräst,
teol.dr, författare och berättare. Han tar oss med på en
vandring genom samisk dikt och prosa från 1600talet
till nutid, från Olaus Sirma till Paulus Utsi.
Tid: 3 december kl. 19
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Plats: Storgatan 11
Pris: 125 kronor. Förfriskningar ingår.
Anmälan till sekretariatet på telefon 018243501.
Första anmälningsdag: 22 oktober
Sista anmälningsdag: 26 november
Ansvariga: Ingrid Åberg, 070 302 39 27, och Gunilla
Öbrink, 070 324 65 45

Resor och studiebesök
Tidigare annonserade resor som
kan ha rest eller återbudsplatser:
Kristina från Duvemåla 15 novem
ber. Kontakta sekretariatet
01824 35 01 för besked.

Fredag 6 november
”Symbolism och dekadens” på
Waldemarsudde
En stor utställning som beskriver
betydelsen av symbolism som feno
men inom konst och litteratur i
Sverige och dess grannländer kring
sekelskiftet 1900. Presentationen är
tematisk och fokuserar på ämnen
som myt, saga, död och dekadens
samt förhållandet mellan symbolism
och nationalromantik. I utställningen
visas måleri, skulptur och konsthant
verk av bl.a. prins Eugen, Richard
Bergh, Agnes de Frumerie, Ellen
Thesleff, August Strindberg, Paul
Gauguin, Eugène Carrière, Akseli
GallenKallela och Edvard Munch.
Tider: Kl. 09.00 avfärd från
S:t Eriks torg. Kaffe vid fram
komsten. Kl. 11.00 guidad visning
av utställningen. Kl. 13.15 avfärd till
Blå Porten för lunch. Kl. 15.00
hemfärd. Kl. 16.30 ca åter i Uppsala.
Pris: 550 kr för bussfärd, kaffe,
entré, visning samt lunch.
Ansvariga: Margareta Knutsson
073 627 27 02, Mia Virving
070 968 76 36
Första anmälningdag: Tisdag 20
oktober. Bindande anmälan till
USU:s sekretariat, tel. 01824 35 01.

framkomsten och i pausen.
Kl. 15.00 Konsert. Återfärd direkt
efter konsertens slut. Åter i Uppsala
ca kl 18.00.
Pris: 480 kr
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55, Jeanette Backman
070 381 98 02
Första anmälningsdag: Måndag 19
oktober.
Sista anmälningsdag: Fredag 23
oktober. Obs! kort anmälningstid!
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat, tel. 01824 35 01.

Lördag 23–lördag 30 april

Siciliens förlovade land 2016
Sicilien är den största ön i Europa.
Ibland har man känslan av att den är
ett land för sig – så olika fastlandet
Italien. Här har muslimer, fransmän
och spanjorer regerat, och lämnat
kvar sina traditioner. Vår reseledare
Bertil Olofsson är uppväxt i Jämt
land men sedan 27 år bosatt på
Sicilien, där han är auktoriserad
guide med lång erfarenhet av att
guida svenska grupper.
Dag 1. Uppsala–Palermo
Dag 2. Palermo
Dag 3. Palermo. Erice, Agrigento
Dag 4. Tempeldalen, Piazza Armerina
Dag 5. Noto och Ragusa
Dag 6. Syracusa
Dag 7. Etna och Taormina
Dag 8. Naxos, Cefalu. Hemresa
Ett detaljerat reseprogram finns på
www.usu.se och kan rekvireras från
sekretariatet.
Pris: 12 490 kr. I priset ingår: flyg
Lördag 14 november
Stockholm–Palermo t/r. Del i
dubbelrum inkl. frukost, 3 middagar
”Blomstedt tolkar Sibelius” i
och 5 luncher, 2 vinprovningar,
Berwaldhallen
svensk reseledare, besök & inträden
Herbert Blomstedt har en lång och
program.
välrenommerad dirigentbana bakom enligt
Första anmälningsdag: Tisdag
sig och är fortfarande livligt verk
3 november 2015
sam och eftersökt. Han har dirigerat Ansvariga: Maj Aldskogius
de flesta stora orkestrarna i USA och 01846 03 30, Ingegerd Appelgren
Europa och varit chefdirigent för
070 744 43 33
bl. a. San Francisco Symphony
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat, tel 018  24 35 01.
Orchestra, Staatskapelle Dresden
och Gewandhausorkester i Leipzig
samt radioorkestrarna i Danmark
Tisdag 17–söndag 22 maj
och Sverige. Han har gjort en lång
Kulturresa till Yorkshire 2016
rad skivinspelningar. Vid denna
med Rolf Wendle
konsert dirigerar han Sveriges
Utförligt program finns på USU:s
Radios Symfoniorkester i Symfoni
webbplats (www.usu.se) under
nr 2 av Ludwig van Beethoven och
”Resor” och kan även beställas från
Symfoni nr 2 av 150årsjubilerande sekretariatet, tel. 01824 35 01.
Jean Sibelius.
Pris: 8 900 kr. I priset ingår flyg,
Tider: Kl.13.00 avfärd från S:t Eriks 5 övernattningar med frukost och
torg. Möjlighet till förtäring vid

middag, 5 heldagsutflykter till York,
North Yorkshire Moors (hedarna),
Yorkshire Dales (Hem till gården),
Hawarth, systrarna Brontës hem,
Whitby, hemmahamn för sjöfararen
James Cook, Robin Hood’s Bay, ett
gammalt sjörövarnäste, Wensley
dale med berömd osttillverkning,
Scarborough (Englands äldsta bad
ort), Malham Cove (med i filmen
Harry Potter), Hardraw Force
(Englands högsta fritt fallande vatten
fall), Byland Abbey (Englands
största klosterruin), Harewood
House (ett förnämligt Stately home,
i stil med Downton Abbey).
Engelsktalande guide.
Anmälan till Rolf Wendle,
01812 48 38, 076 627 67 65,
rolfwendle@home.se.
Ansvarig på sekretariatet: Margareta
Knutson, 01824 35 01
Kommande resor:
• ”Staden vid Sidenvägen”,
utställning i Bergrummet på
Skeppsholmen 5 februari 2016.
• Cosi fan tutte på Kgl. Operan
5 maj 2016.
• Paris och Champagnedistriktet
(Reims) vecka 19, 2016.
• Skottland med Rolf Wendle
sept/okt 2016. Preliminär anmälan
redan nu till 01812 48 38,
076 627 67 65, rolfwendle@home.se.

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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Prinsessan MoaMaja
Hej alla barn! Idag ska jag berätta en saga.
Det var en gång för länge sedan en prinsessa som hette MoaMaja. Hon bodde med
sin pappa kungen i det gamla stationshuset i Orsa. Det var nämligen så att eftersom
havsnivån stigit så mycket stod de flesta slott i landet under vatten och de andra
slotten ägdes av riskkapitalbolagen, så kungen och prinsessan fick bo i stationshuset.
Ja, någon järnväg fanns ju inte vid den här tiden. Den blev nedlagd då stålpriserna
steg och rälsstölderna blev omfattande. Statens Järnvägar fick då så mycket besvär
med att få ihop tidtabellerna för tåg, buss och båttrafik att man tyckte att det var lika
bra att lägga ned verksamheten. Det slutade med att SJ blev uppköpt av Pressbyrån
och de gick senare ihop med 7Eleven. Det nya namnet blev PressEleven. På den tiden
hade telefonnumren blivit lika långa som OCRnumren på inbetalningstalongerna och
korta telefonnummer hade status och högt anseende. Därför kom någon på idén att
köpa Sjukvårdsupplysningen, som ju hade numret 1177, och sedan fick man lov av
Telefonnummermyndigheten att ta bort 7:orna , så att numret blev 11 och det var man
mycket nöjd med.
En morgon när MoaMaja kom in i köket satt kungen där i den kungliga
morgonrocken och de blå plasttofflorna, drack te och åt skorpor och läste som vanligt
Extrabladet. Tidningen med de präktigaste skandalerna som kungen brukade säga. Det
var väldigt vad du var fint klädd idag, sa kungen till MoaMaja, skall du göra något
särskilt idag? Jag är 18 år och klär mig som jag vill, sade MoaMaja. Jag skall gå till
Arbetsförmedlingen som vanligt. Söker du jobb? frågade kungen. Man går inte till
Arbetsförmedlingen för att söka jobb, sade MoaMaja. Har du hål i huvudet? På
förmiddagen får man vara med på kognitiv träning och om man tränar minst en
timme, så får man vara med på Lär dig tänka som en dator. Förresten kommer Noa
Micke att vara där. Han är så häftig. Jag börjar förstå, sade kungen. Vem är hans
pappa? Vet inte, sade MoaMaja, men han har en jethelikopter och egen
landningsbana. Kungen suckade tungt.
MoaMaja drack sin energidryck och åt sina superenergikakor och stack iväg. På
eftermiddagen frågade MoaMaja NoaMicke om de skulle gifta sig. Kan vi väl, sade
NoaMicke. Så då SMS:ade de till Socialstyrelsen, som ju hade all information:
Släkttavlor, sjukdomshistorier, skolbetyg, kriminalregisterutdrag och massor av
horoskop. Svaret kom nästan på en gång. Det fanns inga hinder och därmed var de
gifta. Bröllopsresan startade genast med jethelikopter mot Högfjällsrestaurangen, där
man hade den snabbaste snabbmaten. Kungen fick också åka med. Han var mycket
lycklig. Efter bröllopssnabbmaten for de en tur över de norska fjällen och de vackra
fjordarna och sedan hem till stationshuset i Orsa. Kungen sade att det var den
lyckligaste dagen i hans liv och han kunde inte hålla tårarna tillbaka. Äsch, sade Moa
Maja, det här var väl ingenting att grina för.
Och precis där kära barn tog sagan slut. Tack för idag.
Lennart Forslund
hösten 2014

