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USU:s årsavgift. För att delta i USU:s
aktiviteter måste Du ha betalat årsavgiften
200 kronor. Den betalas en gång per år
helst under oktober–november och gäller
följande kalenderår.
Plusgiro
För årsavgift: 19 74 24-5
För cirklar och föreläsningar: 39 70 67-0
För resor och studiebesök: 498 69 81-1
Meddela adressändring. Det är viktigt
att USU:s expedition har rätt adress till
sina medlemmar så att informationen går
fram. Glöm därför inte att meddela
ändringar av e-post, annan adress och
telefonnummer till expeditionen.

Utveckling och förnyelse
Det här är den sista ledaren som jag skriver i Medlemsbladet eftersom jag vid årsmötet den 10 mars avgår som ordförande och även i styrelsen, där jag nu suttit i sju
år, därav i tre år som ordförande. Det kommer säkert att kännas tomt och ovant att
inte ha så många sammanträden att gå till och jag kommer att sakna alla trevliga
människor som jag samarbetat med. Till en början kommer jag ändå att vara kvar i
ett par av arbetsgrupperna. Men om verksamheten ska utvecklas och förnyas tror
jag att det är viktigt att man inte sitter alltför länge på någon post. Och när man väl
har bestämt sig för att avgå, blir det också lätt så att man blir vad amerikanerna
kallar en ”lame duck”, dvs. litet handlingsförlamad, bland annat därför att man inte
vill fatta några beslut som påverkar en verksamhet som man inte längre ska vara
med och styra.
Kärnan i USU:s verksamhet är sekretariatet och de arbetsgrupper som gör program för tisdagsföreläsningar, serier och cirklar samt resor och studiebesök. Under
de senaste åren har allt mer ansvar delegerats till olika arbetsgrupper, vars arbete
kontinuerligt har avrapporterats på styrelsesammanträdena. I år har hela 55 frivilliga deltagit i administrationen av vår verksamhet. En gång om året inbjuds de numera till ett samråd för att diskutera USU:s organisation.
Några frågor har jag tyckt att det varit speciellt angeläget att arbeta med. Det
kanske inte är frågor som alla våra medlemmar tycker är lika viktiga. Men även när
det gäller föreläsningar och cirklar har vi ju olika intressen.
En av dessa frågor är internationell verksamhet. Vi har bl.a. arbetat för att åstadkomma utbyten med senioruniversitet i andra länder (Barcelona, Hamburg och
Groningen samt planering av utbyte med Jyväskylä i Finland) och språkkurser i utlandet (Beausoleil på franska Rivieran och planering av en kurs i Barcelona). Vid
längre resor i Sverige och till utlandet har vi anordnat förberedelser i form av studiecirkel (Kina och Färöarna) eller en seminarieserie (Italien, Skagen, Berlin och
Egypten) och uppföljning efter hemkomsten. Vi har också ordnat studiebesök vid
utländska senioruniversitet (t.ex. Beijing). För nästa år diskuteras resor till Jordanien, Paris och Rom, eventuellt också Berlin igen.
En annan sådan fråga är forskningsorienterad verksamhet, vars resultat oftast
publicerats i vår rapportserie. Några av oss ska berätta om den verksamheten vid ett
seminarium med titeln ”Forskning pågår” som Regionförbundet i Uppsala anordnar i Uppsala den 11 mars. Vi har också haft ambitionen att försöka komma med i
något internationellt projekt som stöds av EU. Kanske kan den cirkel som behandlar ”Äldres rätt till lika villkor i samhället” bli ett embryo till ett sådant projekt? Jag
hoppas att även den här verksamheten ska få finnas kvar i framtiden vid sidan av
föreläsningar, cirklar och resor.
Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för stimulerande samarbete. Jag önskar
USU – och speciellt min efterträdare – lycka till. Vi kommer säkert att ses i en rad
olika USU-sammanhang även framgent.
MAJ ALDSKOGIUS

Vid årsmötet avgående ordförande

Adressen direkt på Medlemsbladet

www.usu.se
Omslagsbild: Egyptenresans
inspirerande guide Ali Mustafa.
Foto: Anna-Isa Brolund.
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Om någon tycker det är onödigt med två exemplar av Medlemsbladet till
samma adress, meddela sekretariatet, så kan USU åtgärda detta. Anledningen till att alla medlemmar får ett eget exemplar är det nya adresseringsförfarandet.

Nästa nummer av tidningen utkommer den 28/4
Manusstopp 1/4

Resor och studiebesök
Fredag 27 februari

Torsdag 5 mars

Torsdag 26 mars

Svea Hovrätt, Wrangelska
platset och Riddarholmskyrkan, Stockholm

Knutby
Gud, sex och lydnad

Lång dags färd mot natt

Tider:
Kl 08.45 Abonnerad buss avgår från
S:t Eriks torg.
Kl 10.30 Svea Hovrätt. Hovrättspresident Fredrik Wersäll berättar.
Kl 11.30 Wrangelska palatsets och
Hovrättens historia. F.d. hovrättsrådet
Sture Holmbergh.
Kl 13.00 Lunch i Wrangelska palatset.
Kl 14.30 Visning av Riddarholmskyrkan som normalt bara är öppen
under sommaren men vi har fått löfte
om denna visning.
Kl 16.30 ca Åter i Uppsala
Pris: 325 kr, då ingår såväl kaffe i bussen som lunch i hovrättens personalmatsal och besök med visning av Riddarholmskyrkan. Totalt kan bussen ta
50 passagerare med förtur för den
som tidigare deltagit i någon av
USU:s serier Rätt och rättvisa. Reseledare Gunilla Wünsche, nämndeman
i Svea Hovrätt.
Första anmälningsdag: onsdag den
18 feb. Anmälan är bindande.
Ansvariga: Gunilla Wünsche och
Ingrid Melin

Uppsala Stadsteater, stora scenen
Vad får människor att lyda? Vad är det
som gör att vissa människor kan få
makt över andras tankar? Ett svar på
alla frågor, en lösning som går att
applicera på allt i livet och inte kan
ifrågasättas, är det vad vi alla letar
efter? I ett försök att förstå vad som
hände i Knutby har dramatikern
Malin Lagerlöf läst förhörsprotokoll
och predikningar, talat med församlingsmedlemmar och avhoppare. Och
skrivit ett drama som är både dikt och
dokumentär. Regi: Eva Dahlman.
Medverkande: Emil Almén, Viveca
Dahlén, Lolo Elwin, Gustav Levin,
Anna Lyons, Julia Marko Nord,
Fredrik Meyer, David Mjönes, Shima
Niavarani, Crister Olsson.
Tider:
Kl 16.45 Vi träffas i foajén och biljetter
delas ut.
Kl 17.00 Information om föreställningen av dramaturg Marie Persson
samt möjlighet att ställa frågor.
Kl 18.00 Föreställningen börjar, speltid ca 3 tim.
Pris: 150 kr för biljett på främre
parkett.
Första anmälningsdag: torsdag den
19 feb. Anmälan är bindande.
Ansvarig: Gördis Hymér

ANMÄLAN

Köordning för anmälan

Första anmälningsdagen kan du anmäla
dig på telefonsvararen tel. 24 35 01
fr.o.m. kl. 7.00 (precis).
Du kan anmäla max. fyra medlemmar
med namn och tel. nr.

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 påverka resor meddelas på måndagar i
Upsala Nya Tidning under Föreningsnytt. Samma information lämnas på
vår webbplats www.usu.se

De som fått plats får ett inbetalningskort
med posten. Betala ej innan du fått denna bekräftelse!
Deltagande i arrangemangen förutsätter
att årsavgiften är betald.

Uppsala Stadsteater, lilla scenen
Eugene O’Neills självbiografiska
mästerverk. Under ett intensivt dygn
möts familjen Tyrone, mamma Mary,
pappa James och de två vuxna sönerna Jim och Edmund, i sommarhuset
på kusten. Marys hotande missbruk
och kampen om hennes kärlek och
uppmärksamhet är pjäsens nav.
Eugene O’Neill skriver med det självupplevdas intensitet om en familj på
väg att gå under, om fyra människor
som attraherar och stöter bort varandra i en desperat längtan efter kärlek.
Regi: Kia Berglund.
Medverkande: Göran Engman, Tobias
Hjelm, Lanna Olsson, Ann Petrén,
Alexander Salzberger.
Tider:
Kl 16.45 Vi träffas i foajén och biljetter
delas ut.
Kl 17.00 Info om föreställningen samt
möjlighet att ställa frågor.
Kl 18.00 Föreställningen börjar, speltid drygt 3 tim.
Pris: 150 kr för biljett på främre
parkett.
Första anmälningsdag: torsdag den
5 mars. Anmälan är bindande.
Ansvarig: Gördis Hymér
Onsdag 1 april

Tre Systrar
av Anton Tjechov
Stockholms Stadsteater, stora scenen
Ulla, Maja och Irene är söta, begåvade,
roliga och snabbtänkta. Vad väntar de
på? Att något ska hända. Att livet ska
börja. Helst någon annanstans där det
inte finns mygg och där de kan praktisera sin italienska. Under tiden pratar de. Tre systrar är regissören Alexander Mørk-Eidems favoritpjäs.
Kritikerkåren har öst beröm över
pjäsen. Trots att regissören har flyttat
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dramat till en norrländsk regementsstad kring 1970 är Tjechovkänslan
mycket stark. Längtan efter det ”riktiga” livet sätter spår hos människorna.
Medverkande: Sven Ahlström, Josefin
Ljungman, Helena af Sandeberg,
Ann-Sofi Rase, Frida Hallgren m.fl.
Tider:
Kl 16.00 Avfärd från S:t Eriks torg
Kl 18.00 Föreställningen börjar,
speltid 3 tim 20 min.
Kl 21.30 ca Hemfärd
Kl 22.30 ca Åter i Uppsala
Pris: 355 kr för biljett på främre
parkett samt bussresa.
Första anmälningsdag: torsdag den
26 feb. Anmälan är bindande.
Ansvarig: Gördis Hymér
Tisdag 28 april

Askungen
Operan
Opera i två akter av Gioacchino Rossini, med Malena Ernman m.fl. Från
sagan känner vi historien om den
stackars flickan som förnedras av sin
elaka styvfamilj men vinner prinsen
och hela kungariket. Från köket till
tronen klär Gioacchino Rossini den
tålmodiga Angelina och hennes vackre prins i känslosamma cantilenor
och briljanta koloraturer. Kring dem
spelar ett gäng frodiga figurer ur buffans värld elegant komedi och galen
fars. Men allt är inte som i folksagan –
styvmor har blivit styvfar och den goda
fen en filosof redan i originalet från
1817. Och vem är dagens askunge?
Framförs på italienska med översättning för textmaskin.
Tider:
Kl 17.30 Avfärd från S:t Eriks torg
Kl 19.30 Föreställningen börjar,
speltid 3 tim.
Kl 22.30 ca Hemfärd
Kl 23.30 ca Åter i Uppsala
Pris: 535 kr för biljett på främre
parkett samt bussresa.
Första anmälningsdag: måndag den
23 feb. Anmälan är bindande.
Ansvarig: Gördis Hymér
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Fredag 15 maj

Måndag 1 juni

Vem är rädd för Virginia
Wolf? av Edward Albee

Svansjön

Stockholms Stadsteater, stora scenen
Klockan är nästan två på natten och
Martha har bjudit in ett ungt par till
efterfest hemma hos sig och George.
En snygg, framåt, ung biologilärare
och hans lilla mus till fru. George är
en misslyckad nolla. Enligt Martha.
Hon själv en vulgär fyllekaja. Enligt
George. Båda behöver publik till sina
skruvade urladdningar. Det blir en farlig föreställning. Eller ett reningsbad.
Presscitat: ”Dan Ekborgs George är
magnifikt gestaltad. Pia Johansson gör
Martha i en rolltolkning som är så
stor, mäktig, genomgripande den
någonsin kan bli. Pia Johansson och
Dan Ekborg gör svensk teaterhistoria.”
Regi: Sophia Jupiter.
Tider:
Kl 11.00 Avfärd från S:t Eriks torg
Kl 13.00 Föreställningen börjar, speltid 2 tim 35 min.
Kl 15.40 ca Hemfärd
Kl 16.40 ca Åter i Uppsala
Pris: 355 för biljett på främre parkett
samt bussresa.
Första anmälningsdag: fredag den
20 feb. Anmälan är bindande.
Ansvarig: Gördis Hymér

Operan
Pjotr Tjajkovskijs storslagna musik
tillsammans med dramatiska, lyriska
och känsloladdade dansscener gör
Svansjön till den mest framförda och
älskade av alla klassiska helaftonsbaletter. Kungliga Baletten dansar åter
den ryska koreografen Natalia Conus
uppskattade version iscensatt för det
svenska kompaniet 1964 baserad på
1895 års uppsättning vid Mariinskijteatern i S:t Petersburg. David Walker
har nydesignat sina vackra, romantiska kostymer till Henry Bardons sagolika scenbilder. En ljus, klassisk tolkning som Kungliga Baletten är ensam
om att dansa i världen.
Tider:
Kl 17.30 Avfärd från S:t Eriks torg
Kl 19.30 Föreställningen börjar, speltid 3 tim 15 min.
Kl 22.45 ca Hemfärd
Kl 23.45 ca Åter i Uppsala
Pris: 535 kr för biljett på främre parkett
samt bussresa.
Första anmälningsdag: måndag den
23 mars. Anmälan är bindande.
Ansvarig: Gördis Hymér

Tisdagsföreläsningar
Föreläsningarna äger rum kl. 13.15 i Sal
X, Universitetshuset. Handikapphiss och
hörselslinga finns.
Tisdagen den 17 februari
Professor emeritus Lars Furuland
Svensk arbetarlitteratur i dag.
Gästvärd: Johnny Andersson.
Tisdagen den 3 mars
Professor Håkan Lindgren Att hantera
andras pengar. Jacob Wallenberg, Ivar
Kreuger och finanskrisen 1931–32.
Gästvärd: Sven Lundström.
Tisdagen den 17 mars
Professor emerita Merete Mazzarella
Kulturen som skapare av nationell identitet – Finland efter 1809.
Gästvärd: Johnny Andersson.

Tisdagen den 31 mars
Professorerna Lennart Bengtsson och
David Gee Samtal om Klimathotet – vad
vi vet och inte vet.
Gästvärd: Sven Kullander.
Tisdagen den 28 april
Överste Bo Pellnäs USA:s och Rysslands
ändrade relationer – säkerhetspolitiska
aspekter.
Gästvärd: Kersti Ullenhag.
Tisdagen den 12 maj
Leg. läkare Anne-Marie Pernulf
Gästläkare i u-land – erfarenheter och
reflexioner.
Gästvärd: Johnny Andersson.

Så jag målar….

Konstnärskapet har dock aldrig
varit hans arbete i betydelsen att han
försörjt sig på det. Sålt har han gjort
alltsedan mammas väninnor köpte de
små oljor tioåringen gjorde. Säljer gör
han också i dag men det är som för
många andra en förlustverksamhet,
vilket dock inte stör honom som pensionär. Viktigare är att han undervisar
och det ger honom stor tillfredsställelse. Det fascinerar honom att se att
deltagarna faktiskt utvecklas från gång
till gång. Det gensvar de visar förstärker även hans egen utveckling. Han
undervisar inte enligt någon annan
metod än hjälp till självhjälp. Att pröva och åter pröva. Han vill inte styra,
inte visa hur det skall vara, men han
målar gärna själv medan han förklarar hur han brukar göra. Det är inte
helt lät att vara coach, men det är en
psykologisk process som engagerar.
Hans bilder är sällan abstrakta.
Han tycker att han lätt hamnar i åter-

Foto: Agneta Sundelöf

Ryktet har förtalt att Senioruniversitetets nya cirkelledare i akvarellmålning
egentligen är pensionerad bankman
varför min romantiska fantasi genast
hittar på en man som sökt förgylla sitt
trista arbete med en nästan hemligt
konstnärlig verksamhet eller varför
inte tvingats genomlida en lång utbildning bara för kommande försörjnings skull. Men naturligtvis är det
inte så. Dirk Fock utbildade sig till jurist för att han ville det och fann det
intressant. Efter lång anställning på
Statshypotek har en tidig pensionering lämnat utrymme för det måleri
som sedan barndomen varit en naturlig del av hans tillvaro. Utbildning
och yrkesliv har dock inneburit att
han inte skaffat sig en grundligare
konstutbildning. Den Hermodskurs
han tog redan under gymnasietiden
har han byggt på med många kurser
bland annat på Gerleborgsskolan.

Konstnären i sin atelje.

vändsgränder när han till exempel
söker syntetisera ett landskap. Det blir
tråkigt, säger han, svårt att variera.
Dessutom vill han att betraktaren
skall kunna identifiera det målaren
vill berätta. Så han håller sig mest till
landskap och porträtt. Han säger att
svårigheter får han bara när han söker
kombinera motiven. Antingen blir
landskapet en kuliss till porträttet eller också känns figuren onaturligt inklippt i landskapet. Han arbetar då
och då i olja, men det som fascinerar

honom mest bland teknikerna är krokitecknandet. Själv tecknar han kroki
med akvarellpensel i stället för med
stift eller penna. Tre, fyra minuter
framför en modell, ett snabbt nästan
intuitivt överförande av synintrycket
till pappret. Det arbetssättet, den erfarenheten är grunden till allt övrigt.
Både tekniskt och psykologiskt. När
Dirk berättar om sitt arbete använder
han aldrig ordet känsla eller känslor.
Han anser inte att han avbildar sådana, men när han talar om kroki mär5

ker man tydligt en djup inlevelse i den
processen.
Då Senioruniversitetet har bett
Dirk Fock starta en andra akvarellkurs är det naturligt att fråga vad det
är som gör akvarell så populärt bland
seniorer. Dirk tror att lusten att ut-

trycka sig är något alla söker när tiden
äntligen finns. Att det blir akvarell kan
bland annat bero på att man känner
till vattenfärger från skolan och barnbarnen och att det måleriet inte känns
så anspråksfullt. När man väl upptäcker hur svårt det egentligen är, är

man redan fast för att det är så roligt.
Dessutom tycks själva tekniken fått en
renässans.
Innan vi skiljs berättar han att han
utöver målandet spelar och sjunger.
– Men måleriet är mitt jobb, musiken
min hobby, skrattar han.

Foto: Alf Karlström

AGNETA SUNDELÖF

Antalet deltagare i seminarieserien Jazzens magi är stort.

Jazzens magi drog fullt hus
Vårens seminarieserie Jazzens magi,
med musikern Ulf Johansson Werre
som ledare, röner stort intresse med
inte mindre än 65 deltagare. Det innebär fullt hus i Musicum som Anna
Ivarsdotter kallar ”Universitetets
Musikens hus”.
Under seminarieserien är det tänkt
att jazzens historia ska behandlas med
klingande musikexempel. Och redan
första träffen gav Ulf själv ett smakprov på pianot och spelade också upp
cd-skivor med jazz från seklets början.
I sin inledande programförklaring
berättade Ulf att det även kommer att
bli musikanalyser och diskussioner
kring jazzens sociala, ekonomiska och

estetiska förutsättningar under olika
epoker.
Att det här föll deltagarna i smaken
kunde Medlemsbladets utsände konstatera efter att ha pratat med några
av dem.
– Det är jättespännande och kul att
man har startat en sådan här seminarieserie, säger Jan Björk som musicerat
under många år.
Han hoppades att man kunde ta
kontakt med varandra, bilda en grupp
för att träffas och lyssna på skivor även
efter avslutade föreläsningar.
Ellen Nyberg var också entusiastisk
och tyckte det här var väldigt nyttigt
för henne eftersom hon tidigare mest

har hört modern jazz, som hon inte
riktigt uppskattat.
– Det här var väldigt intressant och
det var en lagom blandning av prat
och spelande, säger Patrik Fredriksson, som sedan länge är väldigt intresserad av jazzmusik.
Programansvariga för seminarieserien är musiker Ulf Johansson Werre
och professor emerita i musikvetenskap Anna Ivarsdotter. Vid första träffen berättade Anna om Musicum och
den verksamhet som bedrivs där. Ulf
kompletterade med att samlingslokalen där vi sitter även är replokal för
universitetets storband. Det kommer
vi att få lyssna på vid sista träffen.
ALF KARLSTRÖM
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Foto: Barbro Posse

Torkel Jansson och Sven Lundström studerar Fänrik Ståls sägner.

Mer lika än olika
– MÄRKESÅRET 1809
År 2009 är också ett märkesår. Kung
och president, akademiledamöter och
partiledare, museer och teatrar uppmärksammar att det gått 200 år sedan
Sverige förlorade den finska delen till
Ryssland.
Uppsala Senioruniversitet vill inte
vara sämre. En föreläsningsserie –
Sverige och Finland sedan 1809 – tvåhundra år av gemenskaper – pågår
under vårterminen 2009 för att belysa
hur närbesläktade våra länder är.
Serien handlar inte om kriget – den
börjar efter freden och vill framhäva
det samarbete och den gemenskap
som har fortlevt länderna emellan.
Ragnar Bergling, Rune Hedman
och Sven Lundström är programansvariga. Professor Torkel Jansson har
varit seriens vetenskaplige rådgivare.
Hans finlandsintresse väcktes redan
på 1940-talet då familjen fick ett
finskt krigsbarn. Uppdraget som in-

ternationell sekreterare på GästrikeHälsinge nation innebar många kontakter med finska studenter vilket
spädde på intresset, som sedan fortsatt
att dominera hans historieforskning.
I en intervju berättar han, sekunderad
av Sven Lundström som inflikar och
understryker:
Sverige – Finland – en enhet
– Före 1809 var Sverige och Finland
en enhet – alltså ingen union av två
länder. Sett från Stockholms horisont
var Finland infogat i Svea rike på
samma sätt som Norrland. Hur sammanvuxna var egentligen de olika
riksdelarna på den tiden? Någon har
utryckt att det inte är så länge sedan
ett land hölls samman endast av religionen och kriget. Det var i stort sett
den enda kontakt undersåtarna hade
med varandra. Men Sverige var alltså
inte en ockupationsmakt som fick

lämna ifrån sig ockuperat område.
Den ryske tsaren Alexander I var också angelägen om att Finland skulle
vara ”fritt inom sig”. Det är inte förrän
i slutet av 1800-talet, när Ryssland ska
etablera sig som en homogen nationalstat, som russifieringen tar fart.
Nationalism och romantik gör
sitt till
– Efter 1809, när romantik och nationalism börjar blomma, vill folken erövra sina egna nationer. Sverige skulle
bli så svenskt och Finland så finskt
som möjligt. Men paradoxalt nog intensifieras kontakterna länderna
emellan. Sverige importerar t.ex. Johan Ludvig Runeberg och Zacharias
Topelius. När vi gick i skolan, inte
tänkte vi på dessa författare som speciellt finska. Frans Michael Franzén,
född i Uleåborg och utbildad i Åbo,
kom tidigt in i Svenska Akademien.
7

– Så har det fortsatt till i dag. Edith
Södergran, Esa Pekka Salonen, Arja
Saijonmaa för att nämna några. I
många avseenden har det inte blivit
det svärdshugg som F M Franzén
fruktade, i vart fall inte kulturellt.
Lag och samhällsförvaltning lika
– En betydande gemensam faktor är
lagstiftningen. Både Finland och
Sverige utgår från 1734 års lag. Lagtolkningen är i dag fortfarande så likartad att man ibland kan använda
varandras tolkningar. Detsamma gäller t.ex. kommunalförvaltning. Finland är det enda land som kunnat
översätta Astrid Lindgren korrekt, eftersom Emil i Lönneberga som vuxen
även på finska kunde bli kommunalnämndens ordförande. Många offentliga svenska förordningar och anvisningar har Finland översatt ordagrant
och kan använda utan modifiering.
– Det finns också många enskilda
detaljer som man kanske inte tänker
på men som också är gemensamheter.
Likadana bilskyltar, likadant postnummersystem, samma gula postlådor är smakprov.
Efter Sovjetunionen och EUinträdet
– Sverige har haft stor nytta av Finlands vana att balansera gentemot det
forna Sovjetunionen och Ryssland av
i dag inte minst när det gäller att ta sig
in på exportmarknader österut. Efter
EU-inträdet ville kanske Finland visa
ett oberoende av Sverige, men samarbetet är ändå mer markant. Det räckte med en översättning till svenska av
alla de tusentals EU-dokumenten för
de bägge länderna. Tyskland och Österrike till exempel kunde däremot
inte klara sig med en gemensam översättning för att de är för olika.
– De gemensamma förutsättningarna för liv och existens, socialt och
kulturellt, i de bägge länderna är
djupt liggande och väl så viktiga som
statliga beslut, betonar Torkel Jansson
och Sven Lundström instämmer.
BARBRO POSSE
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Karl Gustafsson i cirkeltagen.

Foto: Alf Karlström

Senioruniversitetets äldste
Vi har i Senioruniversitetet en medlem med högst ansenlig ålder. Hans
namn är Karl Gustafsson född 1907.
Han blir alltså 102 år! Karl är inte
bara den äldste medlemmen utan
fortfarande en mycket aktiv sådan.
Han intervjuades i medlemsbladet inför sin 100-årsdag och våra minnesgoda läsare kommer förmodligen
ihåg artikeln. En uppföljare och i viss
mån komplettering kan kanske ha sitt
berättigande efter två år.
Karl började arbeta i skogen vid 16
års ålder – ett tungt arbete för en ung
pojke, vilket tyvärr resulterade i ryggbesvär. Sedan varvades studier och arbete. Han blev kakelugnsmakare,
folkskollärare, överlärare och rektor,
läste in en fil.kand. i statsvetenskap,
geografi och historisk geologi med
paleontologi vid Stockholms Högskola och blev därefter skoldirektör i Luleå – en anställning han behöll fram
till sin pensionering 1973. Karl flyttade till Uppsala 1977, då hans hustru
erbjöds en tjänst i staden.

Karl var med när Pensionärsuniversitetet startade sin verksamhet och
han var mycket aktiv redan från början. En tid arbetade han på kansliet en
gång i veckan. Varje termin har han i
genomsnitt deltagit i två kurser och
cirklar och i vår är det ”Filosofi och
teologi” samt ”Biosofi” som lockar.
Till föreläsningarna tar han sig med
färdtjänst.
Rollatorn är en bra hjälp vid de
dagliga morgon- och kvällspromenaderna med hunden och vid inköp i
den närbelägna butiken.
Karl är mycket dataintresserad och
enligt egen utsago befinner han sig
vid datorn nästan alla vakna timmar
på dygnet. Han skaffade sin första dator vid 88 års ålder och har slitit ut
fyra stycken! Hans stora intresse är
paleontologi och nätet ger många
möjligheter till berikande läsning i det
ämnet. Mejlen är också viktig för att
hålla kontakten med barn och barnbarn i Sverige och utomlands.
MARGARETA WESTIN

Foto: Kerstin Sundin

Dagbok
från Egyptenresa

Mer egyptiskt kan det inte bli!

EGYPTEN. Vem har inte sedan
barnsben fascinerats av pyramiderna.
Tänk att få komma nära dem och
tillika i likasinnades sällskap – måste
gripa tillfället!
Trettio seniorer gav sig av med
Jambo Tours en mörk decembermorgon till landet där solen rullas över
himlavalvet envetet som skarabéns
dyngboll. I Kairo mötte oss sommarvärme – och Ali. Ali Mostafa var vår
helt suveräne guide, egyptolog uppvuxen i en by utanför Luxor. Han
kunde alla knep att locka fram det
bästa ur Egypten - och ur Egyptens
hotellägare. Vi hade träffat honom
förut en heldag i oktober, då han föreläste om Egyptens hemligheter och vi

besökte egyptiska samlingarna på
Gustavianum.
Vi startade 4700 år tillbaka i tiden
med Sakkaras imponerande trappstegspyramid. De levande freskerna i
Meri Rukkas grav gav oss en inblick i
de gamla egyptiernas liv och leverne.
Några av dagens egyptier träffade vi
på en mattvävarskola där skolbarn
lärde sig väva åtråvärda mattor. Tutankamons skatter var bara en liten
del av allt sevärt på Kairo museum.
En fullödig dag avslutades med ett
mäktigt ljud- och ljusspel vid pyramiderna. I nattens mörker förtäljde
sfinxen, med Richard Burtons röst,
alla hemligheter kring dessa skapelser,
som vi nästa dag skulle få se och be-

stiga – åtminstone någon stenrad
högt.
Mäktiga var de, Cheops, Chefrens
och Mykerinos pyramider, där de låg i
majestätiskt lugn. Turistkamelernas
sadeltäcken och försäljarnas gellabior
gav färgklickar i ökenlandskapet. Ali
ville även visa oss sitt land av idag. Vi
besökte de koptiska kvarteren. Vi satt
på mattorna i förgården till Ibn Tulun-moskén och Ali gav oss en djupare insikt i islam. Vi såg de skockar av
får som skulle bli festmåltider hos alla
och envar; det var tiden för Eid al-Kabir i Egypten. Vi fick uppleva folklivet
i basarerna och på järnvägsstationen i
väntan på tåget till Luxor. Och det utmärkta egyptiska nattåget, där mid9

dag och frukost serverades i sovkupén, och man vilade lika gott som
i en svensk sovvagn.
Luxor bjöd på det som av många
upplevdes som resans höjdpunkt –
Konungarnas dal. Den märkliga känslan, då man i detta sandiga klipplandskap gick in i någon öppning i klippan, och nedåt, nedåt, tills en gravkammare öppnade sig, full av fantastiska, välbevarade fresker, som levandegjorde både den tidens dagliga liv
och föreställningarna om livet efter
döden. Eller var höjdpunkten eftermiddagens vandring i hypostylskogen
i Karnaktemplet, skogen av hundratalet gigantiska relieftäckta kolonner?
Vidare via ytterligare hissnande
tempel med ytterligare fantastiska statyer, kolonner, fresker och reliefer till
Assuan och Nilens strand. En liten
charmig båt skeppade oss över till
vårt hotell på en ö översållad av bougainvillea, mitt i Nilen. Några gjorde
en morgonutflykt per flyg till Abu
Simbel, det klipptempel som engagerade många svenskar när det på 60talet flyttades undan vattenmassorna
i den blivande Nassersjön. Där sitter
Ramses II som alltid och skådar ut
över vattnet, obekymrad om världens
gång. Andra besökte den stora dammen och Filetemplet som också det
räddats undan vattenmassorna. En
båtutflykt förbi silkeshägrar och rörhönor förde oss till en nubisk by där
en familj välkomnade oss till sitt hem
och sina husdjur - små krokodiler.
Alexandria ligger vackert flera mil
längs Medelhavsstranden. Dit for vi
genom det bördiga Nildeltat. Det moderna biblioteket imponerade med
sin rymd. Den nyligen utgrävda romerska teatern påminde om att Alexandria föddes några årtusenden senare än de pyramider och tempel vi dittills sett. Hur Ali lyckats få in oss på
det femstjärniga hotellet bredvid
Faruks palats är en gåta, men det och
avskedsmiddagen i Faruks ämbetspalats var en fantastisk avslutning på en
fantastisk resa, som innehöll mycket
mer än som här kunnat förtäljas.
MALIN ÅKERBLOM
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Nya fartgränser!
I det komplicerade samspel som sker
i trafiken och all samfärdsel är det inte
speciellt anmärkningsvärt att det inträffar trafikolyckor. Nollvisionen,
som Vägverket, Trafiksäkerhetsverket,
NTF med flera myndigheter och organisationer satt upp som mål, går ut
på att minska antalet dödsolyckor
i trafiken. Man har ännu långt till
målet noll dödade i trafiken, eftersom
dödstalet i Sverige i dag är cirka
500 per år.
Att förebygga trafikolyckor är den
viktigaste uppgiften i trafiksäkerhetsarbetet. Äldre i trafiken är en för trafikolycksfall särskilt utsatt grupp.
NTF arbetar genom sitt äldreråd i
Uppsala län för att lyfta fram de speciella problem som rör denna grupp.
Trafiken av i dag har många brister.
Den största faran är ouppmärksamhet mot andra trafikanter, slarv och
ren vårdslöshet. Exempel på detta är
att låta bli att använda körriktningsvisare, att hålla för höga hastigheter
och att kryssa mellan körfilerna i för
hög fart. Man bör nog erinra sig de

allmänna hastighetsregler, som gäller
i trafiken: ”Du ska anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver”.
En nyhet är att Vägverket från och
med i höstas har infört nya hastighetsgränser för vägarna i syfte att göra
dessa säkrare och bättre anpassade till
vägens kvalitet, standard och omgivning. De nya hastighetsgränserna är
60, 80, 100 och 120 samt även 40, den
senare tänkt framförallt för tätort.
De nya hastighetsskyltarna håller nu
på att sättas upp.
Man får hoppas att nya regler,
hastighetsgränser och bättre vägar
kan nedbringa dödstalet i trafiken.
Med ett bättre körsätt, mer utbildning, större medvetenhet och mera
hänsyn når vi kanske målet.
CLAES RISINGER
GÖSTA RÖNNKVIST

Trafikombud

årsmöte

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008
2008 var Uppsala senioruniversitets
tjugonionde verksamhetsår. Årsmöte
hölls 11 mars.
Medlemmarna: Antalet medlemmar
var vid slutet av verksamhetsåret 1886
(1782 vid motsv. tid 2007), varav 1326
(1269) kvinnor och 560 (513) män,
dvs. en ökning med 5.8 procent. Den
31 december 2008 var medelåldern
bland USU:s medlemmar 73.8 år (74)
för kvinnor och 75.2 (76) för män.
Antalet kvinnor har ökat med 4.5 %
och män med 9.2 % jämfört med 2007.
Styrelse: Maj Aldskogius, ordförande, Johnny Andersson, vice ordförande, Brittmari Ekholm, sekreterare, Jarl
Lundin kassaförvaltare, Ingrid Melin,
vice sekreterare, Bertil Eriksson, dataansvarig, Rune Hedman, arkivarie,
suppleanterna Christina Lindqvist,
Karin Hellström (t.o.m. 2008-03-11)
samt Monika Ekman (fr.o.m. 200803-11). Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden.
Styrelsen anordnade under hösten
2008 ett samråd med efterföljande
lunch på hotell Linné dit de 55 frivilliga som deltar i arbetet i styrelsen,
sekretariatet och i de åtta arbetsgrupperna hade inbjudits. Gruppernas
målsättning och en utvärdering av
deras arbete presenterades och hela

organisationen diskuterades i grupper. Rapporten från samrådet har
senare diskuterats i styrelsen.
Det sista av de fem stipendier à
7 500 kr som USU fick i 25-årsgåva av
Folkuniversitetet delades under våren
ut till Ingrid Melin. Styrelsen avsatte
5 x 10 000 kr i budgeten för 2008 för
att även fortsättningsvis kunna dela ut
stipendier. En särskild grupp har tillsatts för att utarbeta nya riktlinjer för
dessa stipendier.
Styrelsen har under året diskuterat
möjligheten dels att alla styrelseledamöter och medverkande i USU:s arbetsgrupper och sekretariatet gratis
skulle få delta i en serie eller cirkel
under förutsättning att den inte är
fulltecknad, dels att alla funktionärer
ges tillgång till visst förbrukningsmateriel m.m. En arbetsgrupp har tillsatts för att föreslå styrelsen regler för
tillämpning av ett sådant förfarande.
Seniorers behov av multimediakompetens diskuterades vid ett seminarium i Ulm i Tyskland (”Manager
for Virtual Learning Projects in Senior
Education in Europe”) där USU representerades av Björn Odin, som
därefter har föreslagit att USU skall
satsa på följande tre utvecklingsområden:
a) Digital läskunnighet (genom samverkan med kommunen och fortsatt
utveckling av USU:s egna kurser)

b) Pedagogisk funktion (fortbildning
och stöd för tekniskt intresserade
lärare i Powerpoint och utveckling
av distanskurser)
c) Social funktion (digitala mötesplatser och försök med någon
grupp som inte kan nås med traditionella arbetssätt).
Styrelsen har som ett led i detta arbete
hösten 2008 i en skrivelse till Uppsala
kommun föreslagit att ett internetkafé
för pensionärer inrättas. Kommunens
dataansvariga skulle där få till uppgift
att under ett par timmar varje vecka
och inom ramen för sin tjänst, hjälpa
pensionärer att skaffa sig elementär
digital läskunnighet.
Revisorer: Jan Brolin och Hans
Årstadius med Stig Brodin som
suppleant.
Valberedning: Yngve Hofvander
(sammankallande), Margareta
Granberg och Gunvor Kjellström.
Medlemsbladets redaktion har bestått av Barbro Posse, ordförande,
Agneta Sundelöf, vice ordförande,
Alf Karlström och Margareta Westin.
Medlemsbladet har utkommit med
fem nummer. Nummer fem kom ut
14 dagar efter aviserad tid på grund
av försenade besked om lokaler för
11
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cirklar och föreläsningar. Inbetalningsblanketten för årsavgiften har
för första gången häftats in i bladet.
Under hösten 2008 har också adresseringsförfarandet ändrats. Adressen
trycks nu direkt på Medlemsbladet.
Eftersom bladet ingår i Senioruniversitetets årsavgift får alla numera varsitt exemplar.
Sekretariatet har under året skött
det löpande arbetet på USUs expedition. Gruppen har tagit hand om anmälningar till cirklar och föreläsningsserier samt hållit den dagliga
kontakten med medlemmarna via
telefon och e-post. Ingrid Melin har
varit ordförande och Elsa Söderqvist
vice ordförande. Gudrun Bäckström
och Caare Smith har tjänstgjort som
studieledare och Gördis Hymér har
varit huvudansvarig för kulturprogrammet. Under året har flera medarbetare slutat men gruppen har under hösten förstärkts med nya krafter,
Håkan Westergren och Malin Åkerblom. Vid årets slut bestod gruppen
av tio personer, förutom av de ovan
nämnda även av Margareta Knutson,
Elsa-Britta Larsson, och Mia Virving.
Till Sekretariatet är också knutet
datorexpertis genom Jens Danielsson
och Bertil Eriksson. Gruppen har haft
elva arbetssammanträden varav fyra
i samband med utskick av medlemsbladet. Gruppen har även fått internutbildning vid ett flertal tillfällen.
Den kulturella verksamhet, som
Sekretariatet numera sköter i samarbete med Arbetsgruppen för resor,
omfattade under året en resa till Dramaten (Tre kronor), två resor till
Operan (Rosenkavaljeren och Nötknäpparen), tre till Folkoperan (Glada änkan x 2 och Friskytten), två till
Stockholms Stadsteater (Arsenik och
Gamla spetsar x 2) samt tre föreställningar på Uppsala stadsteater (Tjuven, Ett dockhem och Gösta Berlings
saga). Dessutom har ordnats resor till
Oscars- och Chinateatrarna – (Singing in the rain och My fair lady – två
resor vardera). En resa till Bergianska
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trädgården och en konsertresa till
Norrköping har också ingått i programmet. Två resor har anordnats i
samband med cirklar, en till Grythyttan och en till olika kyrkor för att se
verk av Albertus Pictor. Dessutom har
Sekretariatet skött bokningar och
kontakter med olika resebyråer för
två resor till Skagen, en resa till Berlin
och en till Egypten.
Den omfattande administrationen
av föreläsnings- och studiecirkelverksamheten har planerats och beretts av
studieledarna Gudrun Bäckström och
Caare Smith, som båda ingår i Arbetsgruppen för studiecirklar och föreläsnings- och seminarieserier.
Antalet medlemmar blir fler för
varje år och antalet cirklar och serier
har ökat mycket under 2008, vilket
har medfört att arbetet med planering och administration av dessa i
ökande grad bedrivits parallellt med
den dagliga verksamheten på Sekretariatet. Senioruniversitetet har därför
under året undersökt möjligheten att
få större lokaler för verksamheten vid
Sekretariatet.
Arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar har bestått av Johnny Andersson, ordförande, Margareta Granberg
(t.o.m. våren 2008), Carl-Olov Jacobson, Sven Kullander, Sven Lundström
och Kersti Ullenhag (fr o m mars
2008). Föreläsningarna har under
året hållits i Universitetshuset, sal X,
kl. 13.15 på tisdagar varannan vecka
när inga andra aktiviteter inom USU
förekommit. Sammanlagt har 17 föreläsningar genomförts, 9 på våren
och 8 på hösten. Vid ett par tillfällen
har föreläsningarna getts en annan
form. Den 18 mars samtalade professorerna Carl Reinhold Bråkenhielm
och Torbjörn Fagerström om Darwin
i dagens diskussion. Den 28 oktober
förlades tisdagsföreläsningen till
Loftets hörsal på SLU där rektor Lisa
Sennerby-Forsse med medarbetare
presenterade SLU och dess verksamhet som sektorsuniversitet. Antal deltagare per gång har varit 60–120.

Spontana reaktioner från dessa till ledamöterna i referensgruppen är att
ämnesvalet hittills har varit omväxlande och intressant och föreläsarna
utmärkta. Förteckning över föreläsningarna finns i de tryckta programmen för 2008.
Arbetsgruppen för föreläsningsoch seminarieserier och studiecirklar har under 2008 bestått av
Birgitta Hedman, ordförande, Per
Abenius, Maj Aldskogius, Gudrun
Bäckström, Andreas Ehn, Monika
Ekman, Gunhild Hammarström,
Nils-Johan Höglund, Anna Ivarsdotter, Lennart Källströmer, Christina
Lindqvist, Outi Lundén, Per Malmberg, Ingrid Melin, Bo Nylund, Lars
Ohlander, Alice Rinell Hermansson,
Caare Smith, Erling Wande, Gunilla
Wünsche och Staffan Yngve.
Gruppen har sammanträtt åtta
gånger. Förutom arbetet med programmet för cirklar och serier har
gruppen diskuterat förbättrade metoder för att följa upp och utvärdera
verksamheten i serier och cirklar.
Syftet är att få underlag för att utveckla och förbättra verksamhetens innehåll, organisation, administration och
arbetsformer.
Arbetsgruppen anordnade i maj
årets kollegium med lunch i Lötenkyrkan. Till detta inbjöds alla ledare
av cirklar och serier och föreläsare tillsammans med styrelsen och övriga
funktionärer. Fyrtiotre personer deltog. Årets tema var metoder för utvärdering av cirklar och serier. Stina
Niklasson, ansvarig för kvalitetsfrågor
inom folkbildningen vid Folkuniversitetets Uppsalaregion, presenterade
folkbildningens syfte och regler samt
behovet av utvärderingar. Birgitta
Hedman och Björn Odin sammanfattade därefter en PM om utvärdering
av USU:s cirklar och serier. Detta
hade tidigare utsänts till deltagarna
som underlag för diskussion. Före
gruppdiskussionerna informerade
Jens Danielsson om hemsidans användning för information om och

Föreläsnings- och seminarieserier
Under både vår- och höstterminen
2008 genomfördes serier i konsthistoria (dubblerad under våren) och musik, om kvinnliga förebilder i Uppsala,
om olika sjukdomar, dess behandling
och förebyggande åtgärder, om hur
rätt och rättvisa fungerar i dagens
samhälle, om forskning och framsteg
inom olika naturvetenskapliga områden samt om olika aspekter på livets
slutskede och hjälp vid livets slut.
Vårterminen omfattade också en serie
om några belysande drag i det svenska
1700-talet. Under höstterminen gavs
vidare serier om hur det går när man
äter, dricker och är glad, om äldres
rätt till lika villkor i samhället och om
klimatfrågan och våra bostäder.
Totala antalet deltagare i serierna var
under våren 849 och under hösten 794
personer.
Studiecirklar
Under vårterminen 2008 genomfördes
45 studiecirklar. Av dessa anordnades
15 i humaniora, 22 i språk, 4 i natur och
samhälle samt 4 i datakunskap.
Höstterminen 2008 genomfördes
51 studiecirklar. Av dessa anordnades
19 i humaniora, 25 i språk, 3 i natur
och samhälle samt 4 i datakunskap.
Totala antalet deltagare i cirklarna
var under våren 471 och under hösten
647 personer.
Universitetskurser
USU har under året i sin katalog påmint om de fristående kurser som
Uppsala universitet ger.

Arbetsgruppen för rapportserien
har under år 2008 utgjorts av Rune
Hedman (sammankallande), Maj
Aldskogius, Hans Aldskogius, Ragnar
Bergling och Birgitta Hedman. Under
året har ingen verksamhet ägt rum.
Arbetsgruppen för webbIT-frågor,
som ansvarar för USUs webbplats och
IT-teknik, har under år 2008 bestått
av Maj Aldskogius, Jens Danielsson
(ordförande), Bertil Eriksson (vice
ordförande), Rune Hedman, Barbro
Posse, och Ingrid Melin.
Webbplatsen WebbIT-gruppen har
arbetat kontinuerligt med att utveckla
och revidera webbplatsen. Beskrivningen av organisationen och de olika
arbetsgrupperna har ändrats i enlighet med gjorda beslut. Nytt fr.o.m.
2008 är att under några veckor i början på varje termin visas dagsaktuella
uppgifter om ”Lediga platser” i cirklar
och serier på webbplatsens första sida,
detta för att minska antalet ”onödiga”
inbetalningar till redan fullbelagda
arrangemang.
Utrymmet för kursmaterial har
börjat utnyttjas för att lägga in dokumentation och informationen på engelska, franska och tyska har reviderats.
IT-teknik De under 2007 inköpta
datorerna har fungerat bra och ytterligare kompletteringar har inte krävts
under 2008.
Bildarkivet. Ansvarig för Bildarkivet
har varit Olof Wallenius. Arbetet
löper på enligt den instruktion för att
hantera och arkivera analoga och
digitala bilder som blev färdig under
2006.
Bildarkivet har försetts med utrustning för säkerhetskopiering av alla
bilder. Hittills har registret sparats och
varit tillgängligt via First Class och
dess filarkivfunktion. Lagringsvolymen är dock begränsad och arbete
har under 2008 inletts i syfte att hitta

andra vägar att göra bilder och bildbeskrivningar tillgängliga.
Arbetsgruppen för AV-frågor har
under det gångna verksamhetsåret
arbetat för att förbättra utbytet av den
tekniska utrustning som används i
Senioruniversitetets föreläsningsserier. Den apparatur som finns i de olika
föreläsningssalarna har gåtts igenom
och moderniserats och mikrofoner,
bandspelare och högtalare har ersatts,
i några fall på USU:s bekostnad.
En målsättning har varit att tillse
att en person som behärskar den tekniska utrustningen skall närvara vid
varje föreläsning. Ett utbildningsprogram för dessa tekniska assistenter
har påbörjats och det kommer att
fortsätta under våren 2009.
Arbetsgruppen samarbetar med
Arbetsgruppen för WebbIT-frågor för
att finna en lämplig musikanläggning
till Missionskyrkan. En anläggning
har provats men inte accepterats.
Arbetsgruppen för internationell
verksamhet har under året bestått av
Maj Aldskogius (ordförande), Jarl
Lundin, (vice ordförande) Ingrid Melin
(sekreterare), Brittmari Ekholm,
Gunnar Tibell och Gunilla Wünsche.
Gruppen har sammanträtt en gång i
månaden, strax före styrelsens sammanträden.
USU är medlem i AIUTA/IAUTA
(International Association of Universities of the Third Age, U3A). Gunnar
Tibell är ordinarie ledamot i AIUTA:s
styrelse t.o.m. år 2010. Jarl Lundin har
varit hans ersättare t.o.m. våren 2008
och har därefter efterträtts av Brittmari Ekholm. USU representerades
vid AIUTAs årsmöte i Belgien i september av Brittmari Ekholm och
Gunnar Tibell. USU är även medlem i
EFOS (European Federation of Older
Students at the Universities). Maj Aldskogius är ledamot i EFOS’ styrelse
t.o.m. år 2011 med Ingrid Melin som
ersättare. Maj Aldskogius och Ingrid
Melin deltog i ett EFOS-möte i Kiel i
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årsmöte

spridning av studiematerial. Deltagarnas synpunkter på möjligheterna till
utvärdering och olika metoder för
detta har sammanfattats i en rapport.
Med utgångspunkt från rapporten
beslutade USU:s styrelse att inbjuda
ledare för ett mindre antal serier och
cirklar att pröva olika metoder för utvärdering under hösten. Rapporter
från försöksverksamheten har lämnas
in vid terminens slut.

årsmöte

oktober 2008. I båda organisationerna kan man även bli enskild medlem
och delta i de aktiviteter som anordnas.
Kontakter med senioruniversitet
i andra länder ger nya idéer rörande
vår verksamhet.
Arbetsgruppen för internationell
verksamhet har arbetat aktivt med de
möjligheter som våra medlemskap i
AIUTA och EFOS skapar genom att
organisera bilaterala utbyten med
U3A i andra länder för USU:s medlemmar (Hamburg i november 2008
och planering av besök i Groningen
i maj 2009). USU:s styrelse har också
deklarerat sin avsikt att försöka få
delta i forsknings- och utvecklingsprojekt med senioruniversitet i andra
länder, som har EU-stöd men har
under 2008 avböjt deltagande i ett
EFOS-projekt som stöds av Grundtvigprogrammet.
Arbetsgruppen för resor har utgjorts av Maj Aldskogius, Brittmari
Ekholm, Gördis Hymér och Ingrid
Melin. Gruppen har sammanträtt en
gång per månad.
Arbetsgruppen har utarbetat förslag till och via olika resebyråer genomfört resor omfattande flera dagar
inklusive övernattningar samt förberett dessa genom anordnande av en
semiariedag. Längre resor har anord-

nats till Skagen med Teddy Brunius
12–15 maj och med Tore Stenström
19–22 maj med seminarium den 22
april, till Berlin, kontrasternas stad,
12–16 september med seminarium
den 2 september och uppföljning den
26 september samt till Faraonernas
Egypten 5–12 december med seminarium den 3 oktober och uppföljning
i början av år 2009.
Studiebesök och övrig kulturell
verksamhet redovisas ovan under
Sekretariatets verksamhet.
Trafiksäkerhetsombud har varit
Claes Risinger och Gösta Rönnkvist.
Kontakten med Sveriges övriga
senior/pensionärsuniversitet sker
huvudsakligen genom medlemskap
i de svenska pensionärsuniversitetens
samrådskrets, genom personliga kontakter samt genom utbyte av programutbud.
Kontakten med den kommunala
pensionärsverksamheten i Uppsala
sker genom medlemskap i Uppsala
Pensionärsföreningarns Samarbetsråd
(UPS). Vid UPS årsmöte 2008 representerades USU av Maj Aldskogius,
Johnny Andersson, Brittmari Ekholm,
Rune Hedman, Jarl Lundin, och Ingrid
Melin.

Ekonomi
USU:s ekonomi är god. År 2008 har
liksom tidigare år gett ett överskott.
Intäkterna ligger över budget, dock inte
för föreläsningsserierna. Intäkterna för
cirklar har, jämfört med föregående år,
ökat med 35 %, föreläsningsserier
med 8 % och medlemsavgifterna med
9 %. Föreningens likviditet är god.
Våra ekonomiska tillgångar och
resultat framgår av bifogad resultatoch balansräkning.
Årsavgiften har varit 200 kr för år
2008.
USU har tacksamt noterat det goda
samarbetet med Folkuniversitetet
i Uppsala. Två överläggningar har
under året hållits med representanter
för Folkuniversitetet och USU:s styrelse och ett tilläggsavtal rörande utvidgat samarbete har undertecknats.
USU:s medlemmar har numera 10 %
rabatt på Folkuniversitetets kurser
vilket framgår av vår katalog.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka föreningsmedlemmarna för deras intresse, stöd och engagemang i verksamheten. Ett speciellt tack riktas till alla
de ideellt arbetande funktionärerna,
vilkas insatser är en förutsättning för
att verksamheten skall fungera.

Uppsala i januari 2009
Maj Aldskogius

Johnny Andersson

Jarl Lundin
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Ingrid Melin

Brittmari Ekholm

Bertil Eriksson

Christina Lindqvist

Rune Hedman

Monika Ekman

årsmöte

Dagordning vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2009
tisdagen den 10 mars kl. 13.15 i Tovensalen, Missionskyrkan 1 tr., S:t Olofsgatan 40

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två personer att justera årsmötets protokoll
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för ett år
Val av fyra styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år jämte eventuellt erforderliga fyllnadsval
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Någon motion till årsmötet föreligger inte
Mötet avslutas

Efter årsmötet berättar professor Christer Åsberg om ”Senioruniversitetet Alf Henriksson”.
Därefter bjuder USU på kaffe och tårta.
Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmötet.

Förslag till Styrelse Uppsala Senioruniversitet, USU, 2009
Ordförande

Kersti Ullenhag

Nyval till 2010

Ledamöter

Bertil Eriksson
Ingrid Melin
Johnny Andersson
Britt-Marie Ekholm
Rune Hedman
Ellinor Lindström

Omval till 2011
Omval till 2011
Vald till 2010
Vald till 2010
Vald till 2010
Nyval till 2011

Suppleanter

Monika Ekman
Christina Lindqvist

Omval till 2010
Omval till 2010

Revisorer

Jan Brolin
Hans Årstadius

Omval till 2010
Omval till 2010

Revisorssuppleant

Stig Brodin

Omval till 2010

Uppsala den 1 januari 2009
Yngve Hofvander
(sammankallande)

Margareta Granberg

Gunvor Kjellström
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Från skrivarstugan

Sedan var det inget mer
Sylvia drog på sig det blårandiga nattlinnet, tittade på klockan och drog av
det igen. Inte kunde hon gå och lägga
sig klockan åtta.
Badrumspegeln visade visserligen
ett slitet grått ansikte med rynkor i
alla riktningar men i alla fall – klockan åtta.
Hon beslöt att göra av med minst
en timme på skönhetsbehandling,
spolade vatten i karet, ställde det dyra
schampot på kanten och tog upp den
ännu dyrare ansiktskrämen ur påsen
från Parfymeri Visage.
Den undergörande salvan kändes
underligt stram i ansiktet. Sylvia lade
trots detta på ett tjockt lager och kröp
ner i det varma vattnet. När hon
kravlat sig upp efter säkert fyrtiofem
minuter och började ta bort den stelnande krämen blossade ansiktet som
om hon fått en ironiskt menad komplimang. Men hon såg friskare ut
med den röda färgen än med den grå.
Man får vara glad över det lilla, tänkte
Sylvia och drog nattlinnet över huvudet igen.
Nästa gång hon såg sig i spegeln
tyckte hon nog att en del rynkor var
borta och att håret blivit lite tjockare –
fast på det viset undergörande kunde
ju inte medlet vara. På kvällen lade

hon på ett tjockt lager igen och lät det
sitta kvar över natten.
Hon vaknade glad och hoppade ur
sängen. Alla rynkor var försvunna.
Fula bruna fläckar, bristningar och
blemmor hade gått all världens väg.
Huden var jämn och slät som på en
väl bibehållen fyrtioåring. Sylvia lade
undan instruktionerna för sin försiktiga morgongymnastik och plockade
fram den för avancerade övningar.
Det gick galant. Hon observerade att
gäddhängen inte fanns där längre och
inga rynkor på armar eller ben heller.
Hon var helt enkelt trettio år yngre.
Vilken kräm!

Nu började det gå undan. Tredje
dagen hade hon kommit ned till
trettioårsåldern och måste avboka
den månatliga lunchen med ”flickgänget”. De skulle aldrig känna igen
henne. Fjärde dagen såg hon ut som
en nybakad studentska. Hon letade
fram mössan i skivskåpet och provade. Skulle det vara kul att vara där
igen? Om man inte visste något om
framtiden förstås.
Femte dagen var det dags för
konfirmation. Hon hade slutat med
insmörjning vid ”fyrtioårsåldern”
men vad hade det hjälpt.
Dag sex nådde hon inte upp till
badrumsspegeln utan använde den
fotsida i hallen. Jag måste rycka upp
mig tänkte hon. Jag måste ringa till
parfymeri Visage och höra om någon
form av motmedel medan jag ännu
kan tala. Det var för sent. Inte förstod
hon sig på telefonen och inte på datorn i vardagsrummet.
När hon nästa gång kände av sin
kropp gungade hon runt hopklämd
i vatten. Utrymmet var litet och hon
själv tycktes krympa hela tiden.
Det sista hon förnam var ett kort
stön och ett litet skrik.
MARIE ANNE BERGQVIST

