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Vårprogram med något för alla!
När jag skriver det här är det fortfarande november och
vintern och kylan har ännu inte kommit på allvar till
Uppsala. Men när du läser den här ledaren i
Medlemsbladet är det januari och ett nytt år vilket
betyder att det är dags för anmälningarna till vårens
aktiviteter vid Senioruniversitetet. Programmet är
varierat och intresseväckande som vanligt. Det finns
som bilaga här i tidningen. Vårens föreläsningsserier
och cirklar har teman som spänner över opera, musik
lyssning och konst till planeten Tellus, svarta hål och
den biologiska evolutionen. Vi kan alla hitta något som
intresserar just oss. Internet fungerar utmärkt för anmälningar till serier och cirklar
har vi kunnat notera, så tveka inte att logga in på Senioruniversitetets webbplats
www.usu.se och anmäl dig till dina favoriter. Möjligheten finns förstås fortfarande
att be Sekretariatet om hjälp.
Tisdagsföreläsningarna är som tidigare år öppna för alla Senioruniversitetets
medlemmar. En nyhet är att vårens tisdagsföreläsningar också kommer att filmas
och läggas ut på webbplatsen. Varje tisdagsföreläsning kommer att vara tillgänglig
för Senioruniversitetets medlemmar i fjorton dagar. Tanken är att även medlemmar
som har svårt att ta sig till Grönwallsalen eller Missionskyrkan för att uppleva
föreläsningen i realtid ska kunna se och höra den via datorn i efterhand. Endast
föreläsaren och själva föreläsningen kommer att filmas, alltså inte åhörarna eller
frågestunden. Filmningarna är ett led i en försöksverksamhet, så projektgruppen
kommer att göra en utvärdering, bland annat i form av en enkät.
Välkommen till en spännande vårtermin!
BrittLouise Gunnarsson
ordförande

Kallelse

till föreningen Uppsala Senioruniversitets årsmöte
fredagen den 11 mars 2016 kl. 13.00
i Missionskyrkan, Kyrksalen.
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner som medlemmar önskar få behandlade på årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2016.
Motioner sänds till USU:s expedition, Bergsbrunnagatan 1,
753 23 Uppsala.
Uppsala den 10 november 2015
Styrelsen

Tisdagsföreläsningar
Föreläsningarna äger rum i Grönwallsalen Akademiska sjukhuset, ingång 70.
Föreläsningstiden är 13.15 till cirka 14.30. Tisdagsföreläsningarna är fritt
tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften.
Tisdagsföreläsningarna kommer att filmas så att Senioruniversitetets
medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter
respektive föreläsningstillfälle (läs mer på sid 6).

Gott Nytt År!

26 januari
RÄTTELSE
Omslagsbilden i nummer 5 föreställer den
isländska vulkanen Hekla och ingenting
annat.

Jan Gulliksen
Det digitala samhället
Gästvärd: Bo Höistad
Grönwallsalen

9 februari
MarieChristine Skuncke
Gästvärd: Eva Willén

Linnélärjungen Carl Peter Thunberg,
Japanresenär
Grönwallsalen

23 februari
Inger Berglund
Det inhägnade paradiset. Om islam och
trädgårdskonsten
Gästvärd: Ingrid Åberg
Grönwallsalen

Nästa nummer av tidningen utkommer 26/2
Manusstopp 25/1

Tisdagsföreläsare och cirkelledare
Porträtt av en tisdagsföreläsare

Litteraturprofessor med många rötter

MarieChristines forskning spänner över texter ur före
ställningar på Drottningholmsteatern under 1700talet
till berättelser från globala forskningsresor under samma
sekel. Just nu sysslar hon dock på uppdrag av riksdagen
med tryckfrihetsfrågor, de som blev lag redan på 1700
talet.
Uppsala och dess universitet blev inte hennes arbets
plats förrän hon kom hit med ett doktorsstipendium från
Cambridge. Avhandlingen skulle behandla svenska
texter så hon behövde vara här. När hon sen berättade
att hon är född i Paris men tagit en fransk studentexamen
i Genève, blev jag så desorienterad att jag måste få en
lista med fakta. Personen jag hade framför mig var utan
tvekan svenska, men kändes som en livlig, liten och spröd
fransyska. Jo, hon är född 1951 i Paris av svensk pappa
och polskfransk mamma. Pappan var civilekonom och
mamman tolk, och det fanns jobb i Paris. Efter tio år for
familjen för en kortare period till Stockholm, men nästa
fasta punkt blev Genève. För MarieChristine var det
dock fransk skola hela tiden och så blev examen även
på det språket. Franska var också huvudspråket hemma.
Fast säger professorn – ”med pappa talade jag alltid
svenska”.
KANSKE VAR DET DÄRFÖR som Lund blev MarieChristines
första universitet eller kanske för att Paris 1968 inte var
en riktigt hälsosam plats för en sjuttonårig flicka. I Lund
och senare i Cambridge tog hon sin Bachelor of Arts
och påbörjade sin doktorandutbildning i England. Det
var nu hon kom till Uppsala och fick sin handledare Bo
BennichBjörkman här. Hon arbetade med avhandlingen
i tre år i Uppsala och Cambridge, men sen var pengarna
slut och hon måste skaffa sig ett jobb. Hon hittade ännu
ett land att utforska och blev svensk lektor i Gdansk.
Avhandlingen blev klar under sista året i Polen 1980.
Det kom att bli fyra intressanta år i den förhållandevis
milda diktatur som rådde i Polen under sovjetiskt styre.
Hon säger att hon fick uppleva spänningarna kring propa

Foto: Agneta Sundelöf

Den 9 februari kommer litteraturprofessor Marie
Christine Skuncke att hålla tisdagsföreläsning om
Linnélärjungen Thunberg och hans resa till Japan.

MarieChristine Skuncke föreläser om Linnélärjunge.

gandan och censuren och hur det påverkade människor.
Och att erfarenheterna därifrån blev användbara i
hennes studier av Gustaf III och hans tid. Till exempel i
stormarna kring Tryckfrihetsförordningen 1766
– världens äldsta.
VÄL I UPPSALA har hennes karriär gått i vad som kan
kallas vanlig akademisk ordning, men listan över utgivna
artiklar och böcker kan knappast kallas vanlig. I sina
böcker har hon gärna behandlat vitt skilda ämnen som
en teaterkung, en världsresenär och några politiska
kaffestugor.
Innan vi avslutar intervjun frågar jag hur svårt novem
berattentatet i centrala Paris har känts för henne som
har stark känsla för staden och för vänner där. Jag vet
inte, säger hon, jag har inte kommit över januaridåden
än – jag var där då. Hon har en lägenhet i staden och
egentligen hade hon sett fram emot sin pensionering
och möjligheten att tidvis bo i Paris.

Agneta Sundelöf

Porträtt av en cirkelledare

Vägen till Rebella

Kvinnor, kvinnor, kvinnor – som både studieobjekt
och cirkeldeltagare. Och dessutom med en kvinna
som cirkelledare.
Elisabeth Auer har varit ledare för ett antal litteraturcirk
lar på Senioruniversitetet. De har handlat om Ellen Key,
Elin Wägner, Alva Myrdal och hennes döttrar och om

Agnes von Krusenstjerna. Höstterminens cirkel behand
lade två romaner av Helena Henschen. Gemensamt för
samtliga cirklar har varit att de handlat om kvinnor och
deras liv och gärning. Cirkeldeltagarna har också ute
slutande varit kvinnor. Elisabeth är mycket glad över
sina trevliga, intresserade och diskussionsvilliga delta
gare, av vilka en varit med från den allra första cirkeln.
3

Våren 2016 blir det ännu en
cirkel om en kvinna och den kvin
nan är Helga Henschen, som var
feminist, konstnär, författare och
illustratör samt faster till Helena
Henschen. Helga Henschens
självbiografi – Vägen till Rebella
– kommer att användas som
kursbok. I den boken skriver hon
dock inte om sin förste make
Peter Weiss. Han har fått en egen
bok. Lite kuriosa i sammanhanget
är att Elisabeth och hennes man
varit med om att rädda en stor
monumentalmålning av Peter
Weiss på Karolinska Institutet
från att förstöras.
ELISABETH AUER ÄR FÖDD i
Stockholm, har gått på Bromma
Elisabeth Auer
gymnasium och läst på lärar
Vägen till Rebella av
linjen (tyska/svenska) på
Helga Henschen blir
Stockholms universitet, där hon
kursbok i vårens cirkel.
gick forskarutbildning i tyska i
slutet av 1990talet och disputerade 1999 på en
avhandling om Goethe. Hon var en tid anställd på tyska
institutionen vid universitetet. Elisabeth har varit ämnes

Kvalitet i högsätet
Höstsamrådet är ett årligt återkommande möte för
Senioruniversitetets cirka 80 funktionärer. Årets
möte hölls den 23 oktober, och temat var ”Äldres
lärande och arbete”. Efter en föreläsning av Cecilia
Bjursell följde gruppdiskussioner om hur
Senioruniversitetet ska behålla sin höga kvalitet.
Cecilia Bjursell talade utifrån sin rapport ”Ett aktivt
åldrande, pensionärers syn på arbete och lärande”. Till
vardags jobbar hon vid Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping. Hon slog fast att
pensionärer vill hålla sig aktiva genom arbete. Med
eller utan lön. Vi har visserligen rätt att arbeta till 67,
men arbetsplatserna är snabba på att få i väg oss. Finns
det en siffra förhåller man sig till den, sa hon.
Men ska vi arbeta måste arbetslivet anpassas. Förr
handlade arbetsmiljö om buller; nu handlar den om
arbetstider, egen kontroll och flexibilitet. Vi vill vara
aktiva på våra egna villkor. Och fast gruppen är
heterogen kanske man kan klumpa ihop oss i
nypensionerade och gammalpensionerade, som Cecilia
Bjursell uttryckte det.
SENIORUNIVERSITETETS HÖGA KVALITET kan vi behålla
genom att fortsätta samarbeta med Uppsalas två
universitet. En idé från gruppdiskussionerna var att
rikta våra stipendier till cirkelledare för fortbildning.
Uttrycket ”en sund själ i en sund kropp” betonades i
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lärare, reseledare och guide och
bott och arbetat i Österrike.
Det sena 1800 och det tidiga
1900talets litteratur intresserar
Elisabeth särskilt. Förutom att
hon haft studiecirklar om Ellen
Key och Elin Wägner har hon
även föreläst och hållit kurser
om dessa två på bland annat
ABF, och skrivit om dem i års
skrifter och skriftserier.
På senare tid har Elisabeth
mutat in ett nytt område. Hon
guidar på Norra Begravnings
platsen i Solna. Något hon hop
pas kunna fortsätta med. Hon har
även planer på att skriva en
guidebok om kyrkogården och då
koncentrera sig på de bemärkta
kvinnor som fått sitt sista
vilorum där.
Elisabeth läser mycket på sin
fritid och joggar gärna tillsam
mans med sina två vuxna döttrar.
Margareta Westin

samtalen. Kroppens rörelsebehov tar andra
organisationer bättre hand om, men den teoretiska
kunskapen om kroppen ansågs höra till vårt område och
borde förstärkas. Hantverksverksamhet och allmän IT
kunskap ansågs inte heller höra till Senioruniversitetets
ansvar.
Kopplingar efterlystes dels mellan serier och cirklar
och resor eller studiebesök, dels mellan serier och
cirklar i sig själva. Kanske kunde man utveckla cirklar
också ur tisdagsföreläsningar? Klimat, miljö och
framför allt vatten behöver belysas mer, till exempel i
cirklar med forskningsanknytning.
PROBLEMET ATT NÅ NYA GRUPPER svenskar diskuterades
intensivt. Språklärare borde kontaktas. Grupperna fann
att det inom all vår verksamhet saknas svensktalande
invandrare som kan vittna om sin musik, historia,
högtider och litteratur.
En uppmaning var att inte vara rädd för smala
områden. Bidragsnormen är ganska generös.
Filmvisningar borde kompletteras med diskussion.
Kanske kunde vi ordna luncher före eller efter
tisdagsföreläsningarna – eller varför inte ett filosofiskt
café kopplat till serier? Även ”budgetresor” föreslogs
som komplement.
I minglet före lunchen sa någon att ”gammal blir man
först när man slutar lära sig”. Hoppas bara att det inte
gör något att man så lätt glömmer – man har ju haft
sådan glädje av att ha lärt.
Karin Carlsson och Agneta Sundelöf

EduSenNet – sex länder i samverkan om EUprojekt
Under åren 2015–2017 pågår ett forskningsinriktat
projekt med ekonomiskt stöd från EU:s
ERASMUS+ där Uppsala Senioruniversitet samver
kar med senioruniversitet i Slovakien, Tyskland,
Spanien, Nederländerna och Tjeckien. Projektet
kallas EduSenNet (Educational Senior Network).
Syftet är att utveckla verksamheten så att senioruni
versiteten blir tillgängliga för alla äldre, oberoende av
exempelvis handikapp, ursprung eller boende. I ett
första led har vi gjort en kartläggning av senioruniversi
tetens sätt att arbeta. Den redovisas på projektets
webbplats (www.edusennet.efoseuropa.eu) i form av
en ”Review table”. Där framgår det hur olika senioruni
versiteten ser ut – och därmed även deras olika förutsätt
ningar för studier. På många ställen är exempelvis
senioruniversitetet en del av universitetet på orten, där
man även betonar behovet av att ta betyg och
examineras.
SOM ETT ANDRA LED genomför vi en undersökning av
hur ett urval personer över 65 år ser på sina önskemål,
möjligheter och hinder för att delta i olika studier. Den
undersökningen har genomförts under senare delen av
2015 som en enkätstudie med likalydande frågor i alla
länderna. Varje deltagande senioruniversitet tillfrågar
minst 100 seniorer som inte är aktiva medlemmar. De

Senioruniversitetet på plats i Gottsunda
Den 7 november 2015 var första gången som
Uppsala Senioruniversitet deltog i Gottsundadagen.
Syftet var att intressera nya grupper för verksam
heten, inom ramen för EduSenNetprojektet.

cirka 700 enkätsvaren bearbetas och ställs samman för
analys, dels varje land för sig, dels totalt för projektet.
Vid USU har vi även haft ambitionen att nå seniorer
som är utlandsfödda. Vi har då valt att inte använda
enkätformen utan söker kontakter på annat sätt, som till
exempel på Gottsundadagen (artikel här nedanför).
Som ett tredje led prövar vi olika vägar att nå projek
tets målgrupper. Vi undersöker möjligheterna att
komplettera med ny metodik för lärande, bland annat
modern informationsteknik. Detta arbete har påbörjats
som ett delprojekt: ”Filmprojektet” (se Per Olof
Ostermans artikel på sidan 6).
EN EDUSENNETKONFERENS med medverkande länder
kommer att hållas i Uppsala den 28 april 2016 i
anslutning till EFOS möte. Delar av konferensen
kommer att vara öppen för Senioruniversitetets
medlemmar efter anmälan (se www.usu.se). Projektet
som helhet kommer att avrapporteras hösten 2017, men
man kan följa vad som sker via nyhetsbrev, projektets
webbplats och EFOS webbplats (www.efoseuropa.eu;
EFOS = European Federation of Older Students at the
Universities).
Björn Odin

projektledare och vice ordförande i EFOS

Synd bara på åldern. Men kanske blir jag medlem när
jag fyller 58, försäkrade han glatt.
En person som redan kände till Senioruniversitetet
var Rama Bhikhabhai, medlem från den tid när hon
slutade sitt arbete som biokemist vid GE Healthcare.
Vid den arbetsplatsen fick alla veteraner information
om Senioruniversitetet. Nu
är hon styrelseledamot i
föreningen Family for
International Friendship och
ska maila ut information om
Senioruniversitetet till sina
medlemmar. Det ska även
Zahra Daii göra, och hon
lovade också att bjuda in
Senioruniversitetet till
projektet ”Första steget ut”
som drivs av Studieförbundet
Vuxenskolan.

Sida vid sida rymdes dans,
teater, kanelbullar, friterade
degknyten och kardemumma
kryddat kaffe. Ulla Myhrman
var en av dem som stod vid
Senioruniversitetets bord och
höll reda på prydligt upplagda
broschyrer, program och en
dator med uppslagen
www.usu.se. Övriga senior
funktionärer var Ingrid Åberg,
Per Olof Osterman och jag
själv. Varför gör vi detta? Har
VÅRT BORD VAR PLACERAT i
vi inte nog med medlemmar?
närheten av Gottsunda
– Det är berikande att få
biblioteket, som kommer att
synpunkter från andra kulturer Besökaren Daniel Negash i ivrigt samspråk med Senioruni
lägga fram information om
än vår egen. Det har jag alltid versitetets Ingrid Åberg.
Senioruniversitetet. Låne
trott på, men kanske har jag
kretsen är bred, allt ifrån högutbildade svenskar och
varit före min tid, sa Ulla Myhrman.
utlandsfödda akademiker till nyanlända som nyss har
Klockan närmade sig tolv och ett tag verkade
lärt sig svenska.
människor vara mer lockade av matmarknaden än av
Vid tretiden på eftermiddagen dök en dam upp med
Senioruniversitetet. Dessutom såg de flesta yngre ut än
en bricka med etiopiskt kaffe i pyttesmå koppar. Själv
58 år, minimiåldern för inträde i Senioruniversitetet.
drack jag kaffet i små klunkar tillsammans med en bit
INGRID ÅBERG KOM I IVRIGT SAMTAL med en man som
kraftigt dekorerad tårta i gult och rosa. Det blev en bra
nästan på pricken representerade den målgrupp som vi
avslutning på en kul och annorlunda visning av vår
sökte: man (underrepresenterat kön), troligtvis utländsk verksamhet. En satsning som kan ge resultat, om inte
bakgrund, flytande svenska. Daniel Negash sa att han
annat på lite längre sikt.
Karin Carlsson
uppskattade det han fick höra om Senioruniversitetet.
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Filmning av föreläsningar
ökar tillgängligheten
Senioruniversitetets styrelse har beslutat att starta
ett filmprojekt. Det inleds nu under våren med
filmning av tisdagsföreläsningarna.
Projektet är en del i det samarbetsprojekt mellan sju
europeiska senioruniversitet (EduSenNet) som beskrivs
av Björn Odin på sidan 5. Alla medlemmar kommer att
kunna ta del av de filmade tisdagsföreläsningarna via
internet, och filmningens användbarhet ska också testas
bland våra medlemmar på ett par seniorboenden med
gemensam visning. Vi hoppas därmed underlätta för
dem som av olika anledningar har svårt att ta sig till
föreläsningslokalen eller är bortresta att ta del av
föreläsningarna. Man kan förstås också använda filmen
för att i efterhand kontrollera fakta man missat i
föreläsningen på plats.
Filmerna kommer endast att visa föreläsarna och
deras bilder. Bilderna hämtas direkt från den dator de
lagrats på. Åhörare filmas inte och därför inte heller
eventuell diskussion. Filmen läggs på en server där den
blir tillgänglig under 14 dagar efter att den lagts upp.
Därefter raderas filmen i enlighet med avtal med förelä
saren.
Under ”Från arrangemangen” på vår webbplats
(www.usu.se) läggs ett nytt alternativ in: ”Filmade

Här pågår förberedelser för provfilmningen av en föreläsning i
april 2015, med filmprojektets ledare Per Olof Osterman till
vänster.

föreläsningar”. Om man klickar på detta alternativ om
beds man logga in, och där väljer man också ”Filmade
föreläsningar”. Registrering sker av dem som loggat in
för att se en film. Detta görs för att vi senare ska kunna
utvärdera, till exempel via en enkät, hur möjligheten att
se filmerna har utnyttjats. Man kan bara titta på filmen,
inte ladda ner och spara den på sin dator.
Per Olof Osterman
projektledare

Poetisk torsdagssalong – med bidrag från publiken
Vi samlas till en poesisalong med temat flykt, längtan,
drömmar. Vi hjälps åt att utforma kvällens salong och
vi vill därför att du skickar in förslag på dikter på
detta tema, från svensk och utländsk litteratur.
Skicka dina diktförslag senast 12 feb till:
ingrid.aberg17@gmail.com

Ansvariga: Ingrid Åberg, 070 3023927,
Gunilla Öbrink, 070 3246545, Lena Kåreland.
Diktuppläsare: Anita Dahl, Bo Pellnäs.
Tid: torsdag 25 feb, kl 19.00. Plats: Träffpunkten,
Storgatan 11. Avgift: 125 kr. Förfriskningar ingår.
Anmälan: 14 jan–18 feb, till sekretariatet på
tfn 01824 35 01.

Ur vårens program:

AVtekniker sökes!

Tellus, evolution, migration och opera

Vi behöver förstärka den grupp
som hjälper till med tekniken vid
Senioruniversitetets föreläsningar.
Om du har hyfsade kunskaper om
datorer och vet lite om hur man
kopplar bild och ljud till datorn så
är du rätt person. Du kommer
naturligtvis att få utbildning för de
olika miljöer där vi tjänstgör.
Dessutom går du gratis på den
föreläsningsserie där du är AV
tekniker. Gruppen träffas varje vår
och höst för utbildning och
erfarenhetsutbyte.
Är du intresserad eller har du
frågor, kontakta Lasse Sunnås (AV
samordnare) via epost
lasse.sunnas@bredband.net eller
ring 070 835 06 98.

I vårens program finns bland annat föreläsningsserien Snurra min jord
– Planeten Tellus, vårt hem i universum. Där kan vi lyssna på experter
i ämnen som geologi, paleontologi, mineralogi, petrologi och
seismologi. Den som vill få djupare förståelse av Den biolologiska
evolutionen från Big bang till människa kan följa en föreläsningsserie
i Slottsbiografen, där professorer i allt från astrofysik och
molekylärbiologi till växtfysiologi och medicinsk genetik gör nedslag
i den processen. Det är två av vårens naturvetenskapliga serier som
Anita Hård af Segerstad, ordförande i arbetsgruppen för serier och
cirklar, lyfter fram.
En föreläsningsserie med särskild aktualitet är På spaning efter ett
bättre liv – flykt, migration och folkvandring genom tiderna, som
speglar dagens situation mot en historisk bakgrund. Bakom kulisserna
i operans värld ger möjlighet att få inblick i hur till exempel en
kompositör, librettist, regissör och operasångare ser på en föreställ
ning.
– I vår finns det en serie om Nobelpristagare från Uppsala. Kanske
blir det en fortsättning till hösten, för de är fler än sex, säger Anita
Hård af Segerstad.
Inger Hammer
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Resor och studiebesök
Fredag 5 februari

Torsdag 5 maj

15–22 oktober

Staden vid Sidenvägen –
utställning i Bergrummet
Samtidigt som lilla Birka grundades
upplevde Kina en tid av stor ekono
misk och kulturell utveckling. I
höstens utställning Staden vid Siden
vägen blir det möjligt att resa till
baka till Tangdynastins kulturella
huvudstad Luoyang. Via Sidenvägen
träder besökaren in genom stads
porten för att utforska staden och
möta människorna som levde där.
Tider: Kl. 15.00 avfärd från
S:t Eriks torg. Kl. 17.00 guidad
visning av utställningen. Hemfärd
direkt efter visningen. I bussen på
återresan serveras baguette och kall
dryck. Kl. 20.00 ca åter i Uppsala.
Pris: 525 kr för bussfärd, entré,
visning samt baguette med dryck.
Ansvariga: Ingegerd Appelgren,
070 744 43 33 och Margareta
Knutson, 073 627 27 02
Första anmälningsdag: tisdag
19 januari. Bindande anmälan till
USU:s sekretariat, tel. 01824 35 01.

Così fan tutte på Kungliga operan
Così fan tutte är berättelsen om ett
vad som får oanade konsekvenser.
En opera där människans svagheter
blir synliga. Mozart skrev sin kanske
mest fängslande musik till verket,
musik som avslöjar varje nyans hos
huvudpersonernas karaktärer. Denna
uppsättning, i regi av Ole Anders
Tandberg, hade premiär på Operan
2006. De båda sydafrikanska sång
arna Luthando Qave och Khanyiso
Gwenxane gör rollerna som de unga
männen, och som de två kvinnorna
vars trohet ska bevisas ser vi Elin
Rombo och Katija Dragojevic.
Tider: Kl. 13.00 Avresa med buss
från S:t Eriks torg. Kl. 15.00
Föreställningen börjar. Ca. kl. 20.00
åter i Uppsala.
Pris: 730 kr
Första anmälningsdag:15 februari.
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat, tel. 01824 35 01.
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55, Ingegerd Appelgren
070 744 43 33.

Siciliens förlovade land, Resa nr 2
Den första resan till Sicilien blev
snabbt fulltecknad. Därför anordnar
vi en ny resa med samma upplägg
som den förra. Även denna resa är
fulltecknad av alla som stod på
reservlistan. Därför har vi glädjen att
meddela att vi kommer att anordna
Siciliens förlovade land, Resa nr 3.
Datum meddelas senare. För infor
mation se Medlemsbladet nr 5 2015
eller www.usu.se. Program kan
också rekvireras från sekretariatet,
01824 35 01.

Kommande resor
15 april ”Den dolda staden” –
Guidad tur i Uppsala – rum och
platser i stadens och universitetets
historia
11 maj Skånelaholm och Steninge
13, 20 och 27 maj samt 2 och 16
sept Linnévandringar med Roland
Moberg
17 maj Härkeberga, Vallgarns
gårdsmejeri och Alsta trädgårdar
19 maj Engelsbergs bruk och Oljeön
13–16 juni Lär känna det fagra
Söndag 13 mars
Sörmland
Måndag 9 maj – söndag
Lang Lang i Stockholms
9 sept Thielska galleriet
15 maj
konserthus
Månadsskiftet sept/okt Skottland
Lang Lang är en av världens mest
Champagne och konferens i Reims med Rolf Wendle
profilstarka och framstående konsert samt Paris
11 dec Phantom of the Opera på
pianister. Som trettonåring framförde Uppsala Senioruniversitet är
Cirkus i Stockholm
han i Beijings konserthus Chopins
medlem av den internationella
samtliga etyder. Samma år vann han organisationen AIUTA (International
den Internationella Tjajkovskij
Association of Universities of the
ANMÄLAN TILL RESOR
tävlingen för unga musiker i Japan.
Third Age) som arrangerar en
Sedan dess har han framträtt med
Första anmälningsdagen kan du
internationell konferens i Reims
anmäla dig endast på telefon
alla stora orkestrar världen över,
13–14 maj. Temat är tredje ålderns
01824 35 01 fr.o.m. kl. 07.00 (precis).
inklusive Proms i London och Nobel universitet i världen. Besök i
Du kan anmäla högst fyra medlemmar
konserten i Stockholms Konserthus
katedralen i Reims och champagne
med
namn och medlemsnummer.
2007. Musik av Tjajkovskij, Bach
distrikten. Resan kombineras med
och Chopin.
Paris på egen hand. Begränsat antal
De som fått plats får en faktura med
Tider: Kl. 13.00 avfärd från
deltagare. Mer information skickas
posten. Betala ej innan du fått
S:t Eriks torg. Kl. 15.00 konsert.
till dem som gjort intresseanmälan
bekräftelse!
Ca. kl.19.00 åter i Uppsala.
Deltagande i arrangemangen
samt finns på www.usu.se.
Pris: 550 kr
förutsätter att årsavgiften är betald.
Ansvariga: Maj Aldskogius,
Första anmälningsdag: torsdag 14
01846 03 30, Karin Carlsson,
Köordning för anmälan
januari. Sista anmälningsdag: fredag 01815 33 06, 076 787 24 45, och
Till arrangemang som kräver bussresa
22 januari. Obs! kort anmälningstid! Gudrun Bäckström, 070 347 14 03.
finns endast 50 platser. När efterfrågan
Bindande anmälan till USU:s
är stor kan vi inte tillmötesgå alla, men
sekretariat, tel. 01824 35 01.
vi registrerar alla anmälningar med dag
Ansvarig: Elisabeth Sellin Linde
och klockslag och får på så vis en
073 930 15 55.
rättvis turordning. Vi beklagar de

Har du rätt epostadress?
Kontrollera på ”Mina sidor” på www.usu.se!

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
7

Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

Reflektioner i november
Människor flyr
skiljs från dem de älskar
riskerar sina liv till havs
vandrar
stoppas av taggtrådsmurar
är utlämnade till människors välvilja
söker en fristad
vill ge sina barn en trygg framtid
Några säger – öppna era hjärtan
andra säger – kom inte hit
somliga säger – välkomna, ni behövs här
en del säger – för dyrt – ett hot mot vår välfärd
En tidningsnotis meddelar
att vi svenskar i år kommer att köpa julklappar för
70 miljarder!!
Olika falla ödets lotter

Ingegerd Båth
hösten 2015

