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Uppsala Senioruniversitet är på många sätt en
fantastisk organisation som erbjuder ett stort och
omväxlande program av mycket hög kvalitet. Våra
föreläsare får Medlemsbladet med programmet,
och flera kommenterar hur imponerade de är av
vår verksamhet. En professor från Göteborg
liknade vårt program vid en universitetskatalog.
Att det är uppskattat visas av den starka tillströmningen av medlemmar, som också är aktiva.
Under mina drygt sju år som medlem har antalet
fördubblats från 2 000 till 4 000 medlemmar, och
denna termin är deltagarantalet nästan 3 100 i
serierna och 1 100 i cirklarna. Denna framgångsrika verksamhet bygger på
våra engagerade volontärer, våra duktiga föreläsare och ambitiösa cirkelledare.
Den stora och komplexa organisationen med cirka 4,5 miljoner kronor i
omsättning kräver ledning och styrning, och jag är hedrad över att ha valts till
ordförande i styrelsen. Verksamheten känner jag väl efter att ha varit vice
ordförande sedan 2012, och sedan 2009 flitigt deltagit i verksamheten som
åhörare och ansvarig för medicinska program. Jag ser fram emot att
tillsammans med styrelsen och alla medarbetare fortsätta utvecklingen av vår
verksamhet så att den fortlöpande anpassas till ökat medlemstal och nya tider.
Per Olof Osterman
ordförande

Uppsala Senioruniversitets styrelse 2017
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassaförvaltare
Vice kassaförvaltare
Ledamot
Suppleanter

Per Olof Osterman
Lars Nilsson
Eva Åkerblom
Kerstin Thelander
Ingemar Åkeson
Claes Leijon
Britt-Louise Gunnarsson
Eva Willén och Ingrid Åberg

Från sekretariatet
www.usu.se

HÖSTPROGRAMMET GÅR I TRYCK före midsommar och kommer i brevlådorna runt
17 augusti. Det läggs upp på vår webbplats tidigare under sommaren, och
eventuella ändringar förs in där. Den 24 augusti öppnar vi för höstens
anmälningar.
Över 90 procent av medlemmarna har angett e-postadress, och vi använder
e-post allt mer för meddelanden och för att skicka fakturor. Från och med
höstens anmälan kommer det att finnas möjlighet att välja att fakturan ska
skickas med e-post. Då är det viktigt att vi har rätt e-postadress. Den kan du
kontrollera själv genom att logga in på Mina sidor/Mina uppgifter. Lägg även
in ditt mobilnummer där! Inför till exempel resor och inställda studiecirklar hör
vi nämligen av oss via sms.
Malin Åkerblom och Bertil Eriksson

Nästa nummer av
tidningen
kommer ut 17/8
Manusstopp 1/6
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Kontrollera din e-postadress!
Om du har fel e-postadress på Mina sidor på www.usu.se riskerar du att
missa viktiga meddelanden. Kontrollera adressen – och lägg in ditt
mobilnummer också.

Årsmötet 2017
Fredagen den 10 mars höll Uppsala Senioruniversitet årsmöte i
Missionskyrkans kyrksal. Efter mötet bjöd teaterchefen Petra
Brylander på ett uppskattat och lite uppspelt föredrag.

Britt-Louise Gunnarsson, avgående ordförande, redogjorde för
föreningens verksamhet och ekonomi under 2016. Mer om det
finns att läsa i Medlemsbladet nummer 2. Ekonomin är fortsatt
god med en omsättning på 4,5 miljoner kronor. Medlemsantalet
ökade under året med tio procent. Årsavgiften är oförändrad
250 kronor. Till ny ordförande valdes Per Olof Osterman. Helt ny
i styrelsen är Eva Åkerblom.

Avgående ordföranden Britt-Louise Gunnarsson
lämnade över klubban till Per Olof Osterman.

Ny i styrelsen

Ulla Myhrman avtackades för
alla sina år i styrelsen.

Efter årsmötet höll Stadsteaterns
chef Petra Brylander ett
uppskattat föredrag.

Delar av nya styrelsen, från vänster Lars Nilsson (ny vice ordförande), Eva
Åkerblom (ny sekreterare), Kerstin Thelander, Britt-Louise Gunnarsson, Per
Olof Osterman (ny ordförande) och Ingrid Åberg.

Och så grädden på moset –
prinsesstårtan.

Eva Åkerblom är docent i organisk kemi.
Hon har arbetat hela sitt yrkesliv med
läkemedelsforskning, först på Pharmacia
37 år inom områden som antibakteriella
medel, cancer, immunologi och allergi,
sedan på Uppsala universitet i 18 år inom
ett hepatit C-projekt. Hennes hobby är att
botanisera bland vilda växter. Tillsammans
med sin man har hon besökt många platser
i Sverige, Grekland och Alperna för att
hitta och fotografera orkidéer. I Uppsala
Senioruniversitet har hon varit medlem
sedan 2013 och gått på flera serier varje
termin. Det har varit medicinska och
naturvetenskapliga serier, men Eva
uppskattar också serier som handlar om
vad som händer ute i världen.
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Foto: Elisabeth Sellin Linde

Göran Ståhle guidade på Thielska
galleriet den 9 september 2016.

Björn Odin talade om
EduSenNet-projektet på
höstsamrådet 2016.

Foto: Bengt Everitt

Gudrun Bäckström och
Maj Aldskogius avtackades för
sitt arbete i resegruppen.

Resa till Tallin
– uppföljning
av en
Estlandscirkel

Planeringsmöte på Haga
slott hösten 2016.
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Tisdagsföreläsning i
Missionskyrkan 7 februari
2017 med Kjell-Åke
Nordquist från Teologiska
högskolan i Stockholm.

Kristina
Lernevall
flyttade material
från Uppsala
Senioruniversitet till Folklivsarkivet.

Anita Hård af Segerstad,
ordförande i arbetsgruppen
för serier och cirklar.

Foto: Elisabeth Sellin Linde

Resa till Skånelaholms
kyrka den 11 maj 2016.

Foto: Elisabeth Sellin Linde

Staffan Yngve introducerade en
föreläsningsserie om
teknikhistoria våren 2017.

Bakom kulisserna på
Operan den 25 maj 2016.
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Per Olof Osterman har fattat klubban
Per Olof Osterman har tillträtt som ny ordförande för
Uppsala Senioruniversitet. Här berättar han själv om sin
bakgrund när det gäller uppväxt, studier och arbete, om
sina intressen och vad han har gjort inom Senioruniversitetet hittills.

”

Min pappa var överläkare och chef på Sidsjöns sjukhus i Sundsvall, ett stort mentalsjukhus som invigdes
1943. Det motsvarade den tidens Ulleråkers sjukhus och
var på många sätt en fantastiskt fin
uppväxtmiljö. Den täta kontakten
med de intagna gav mig för alltid
god tolerans för avvikande beteenden och insikt om att vi människor
har olika förutsättningar.

och cirklar inom medicin och hälsa. Sedan dess har jag
tillhört arbetsgruppen för serier och cirklar och har under
åren haft huvudansvar/delansvar för 22 föreläsningsserier,
varav flera haft tvärvetenskaplig inriktning.
I styrelsen kom jag in som vice ordförande för fem år
sedan. Genom mina arbetsuppgifter vid Senioruniversitetet och möten med många medarbetare har jag fått
bred kunskap om organisationen. Jag har också engagerat
mig i utveckling av Senioruniversitetets verksamhet med deltagande
i EduSenNet-projektet där jag initierat och ansvarat för filmprojektet
och också deltagit i arbetet med att
försöka rekrytera invandrargrupper
som föreläsare och deltagare.

EFTER STUDENTEXAMEN i Sundsvall
ÅREN EFTER MIN PENSIONERING hade
kom jag till Uppsala för att läsa
jag
en del konsultuppdrag i sjukmedicin 1959. Efter läkarexamen
vårdsregionen
och framför allt
erbjöds jag en lockande tjänst och
ägnade
jag
en
stor
del av mina sex
forskningsmöjlighet på neurologiska
första
år
som
pensionär
åt hjälpkliniken vid Akademiska sjukhuset,
arbete
i
Mutomo
i
Kenya
inom
och där arbetade jag sedan i knappt
ramen
för
Mutomoprojektet.
Detta
40 år. Mina första 20 arbetsår fylldrevs
då
som
gemensamt
projekt
av
des av klinisk tjänstgöring, underflera
Rotaryklubbar
(däribland
min
visning och forskning. Jag disputeegen Uppsala Glunten) men är nu
rade 1976, blev året efter docent i
en självständig ideell förening.
neurologi och 1982 överläkare.
Bland annat ansvarade jag för ett
Mina sista 20 år på Akademiska
stort vattendammprojekt i Mutomo
sjukhuset fylldes alltmer av adminimed stöd av The Rotary Foundastrativa uppgifter, även om jag ända
tion, och startade framgångsrik
tills jag slutade år 2005 behöll en
verksamhet med mikrokreditmottagningseftermiddag i veckan.
grupper för i huvudsak kvinnor.
Jag tjänstgjorde som chefsläkare i
Senaste året har jag också ansvarat
nio år, neurocentrumchef i drygt
för ett stort gemensamt RotaryPer Olof Osterman i Frankrike år 2016.
sju år samt som senior advisor till
projekt med budget på en halv
sjukhusdirektören i tre år. Därefter
miljon
kronor
för
att
ge
rent vatten till missionssjukhuset i
utsågs jag till landstingsdirektör med pension vid årsMutomo,
något
som
nu
lyckosamt
har genomförts.
skiftet 2006/2007.
Ett
par
år
efter
pensioneringen
har
jag också ägnat
Som chef har jag alltid strävat efter att utveckla verkmycket
tid
till
släktforskning
och
har
skrivit
dels en bok
samheten genom att skapa samarbete och riva murar
om
Mina
förfäder
Osterman
1600–1800-talet,
dels en bok
mellan berörda enheter. Jag har arbetat systematiskt med
med
mina
bröder
om
Vår
närmaste
släkt.
Min
familj
är
att skapa partnerskap mellan Akademiska sjukhuset och
mycket
viktig
för
mig.
Jag
är
lyckligt
gift
och
har
fem
barn
våra samarbetspartner/remittenter i de sju länen i sjukoch
sju
barnbarn
och
brukar
konstatera
att
jag
haft
turen
vårdsregionen. Partnerskap är en viktig förutsättning för
att få ha hemmavarande barn i 50 år av mitt liv.
bra vård av länets egna patienter och för patienter som
behöver högspecialiserad vård. Etablerandet av sjukhusets
SEDAN NÅGRA ÅR TILLBAKA är jag ordförande i min bostadstransporter med intensivvårdsutrustad helikopter var ett
rättsförening.
På fritiden sjunger jag i både Goldsingers
led i detta partnerskapstänk. Jag ledde inrättandet av denoch
en
manskör,
tränar regelbundet på gym och motiona verksamhet år 1993, en verksamhet som fortfarande
nerar
gärna
med
cykelturer. Många utlandsresor med
har stor betydelse för många av sjukhusets specialiteter.
familjen och vinresor med min hustru Marie har det blivit
SENIORUNIVERSITETET SÖKTE JAG mig till år 2009 eftersom jag genom åren, och vi har abonnemang på Stadsteatern och
Kungliga Operan.
ville göra något jag inte prövat på, nämligen körsång, och
Text: Per Olof Osterman
fann på nätet uppgifter om den blandade kören Goldsingers. Det dröjde bara någon månad så upptäcktes mitt
medlemskap av Nils-Johan Höglund som inbjöd mig att
hjälpa honom och sedan överta huvudansvaret för serier
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Att spana efter fåglar
När jag närmade mig min tillvaro som pensionär började
jag fundera över hur jag skulle fylla mina dagar med
aktiviteter. Vad ville jag allra mest engagera mig i nu när
arbetslivet, med sin begränsade tid till fritidsaktiviteter,
skulle upphöra?

Självfallet ville jag göra sådant jag kände att jag tidigare
tvingats försaka. Frågan blev alltså, vad hade jag saknat
mest? Då dök ungdomsårens fågelskådande upp i
minnet och jag bestämde mig. Nu ville jag åter ut i
naturen för att leta fåglar.
SENIORUNIVERSITETETS STUDIECIRKLAR om fåglar blev en
bra inspirationskälla för att komma igång. Tillsammans
med Pekka Westin eller Thomas Johansson som kunniga
ledare i täten och en grupp trevliga seniorer med ett
delat fågelintresse i släptåg har jag nu deltagit i ett
flertal fågelcirklar, höst såväl som vår, i Senioruniversitetets regi. Utflykterna runt om i Uppland har dessutom
gett en unik möjlighet att steg för steg läsa av hur
årstiderna växlar.
Under dessa stunder insåg jag hur mycket jag hade
missat av detta under alla dessa dagar när jag från tidig
morgon till sen kväll suttit inlåst på mitt tjänsterum.
Men det är aldrig för sent att börja ta igen.

Pekka Westin lotsar en grupp seniorer vid Fånö bokskog, maj 2015.

HUR MYCKET MÅSTE jag då kunna om fåglar för att delta i
cirklarna? Som jag ser det är det bara ett genuint
naturintresse och motivation att lära mera som behövs.
Det som tvärt om slagit mig mest när jag varit ute i
markerna är den generösa attityd som alla riktigt
kunniga fågelvänner har till oss relativa nybörjare.
Det är inte bara Pekka och Thomas som beredvilligt
delar med sig av sina enorma erfarenheter, utan alla som
vi stöter på hjälper välvilligt till att guida oss nyfikna.
Alla är uppenbart intresserade av att sprida fågelskådandets evangelium. Och självklart – ju fler vi blir som
engagerar oss för våra fåglar, desto lättare blir det att få
förståelse och engagemang för att vi tillsammans måste
värna olika landskapstyper för att alla arter ska kunna
leva vidare i framtiden.

Rödstjärt i Fånö bokskog,
maj 2016.

Text och foto: Hans Antonsson
En skäggmes vid Hjälstaviken,
februari 2016.

Härfågel vid Husby nära Vendelsjön, april 2016.

Fjällgås vid Vendelsjön, april 2016.
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Morgan Emtner är beredd att ta över ...

Text: Sten Åke Bylund
Alla är djupt koncentrerade på uppgiften. Kjell Aleklett,
gitarr, har just nu solot i låten ”After you’ve gone”. Under Ulf
Johansson Werres lugna ledning och basspel väntar Morgan
Emtner koncentrerat, även han på gitarr, på sin tur att ta
över uppgiften. Det är fredag eftermiddag och Uppsala
Senioruniversitets jazzensemble är i full aktion på Musicum.

... efter Kjell Aleklett på gitarr.
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Ulf Johansson Werre har i många år lett ett par av de mest
populära föreläsningsserierna i jazzhistoria och fördjupad
jazzteori, och leder nu för tredje terminen Senioruniversitetets första jazzensemble. Många av deltagarna har
tidigare deltagit i jazzserierna, och flera av dem har utövat
eller utövar fortfarande någon form av musik, antingen
sång eller instrumentspel. Med inspiration närmast från
Uppsala University Jazz Orchestra, som Ulf just nu leder,
föddes tanken att kunna tillskapa en alldeles egen jazzensemble på Uppsala Senioruniversitet.
Jazzensemblen har i dag 18 deltagare. I gruppen finns
stor spännvidd och bredd i den musikaliska bakgrunden.
Fyra av deltagarna är sångare, fem spelar olika typer av
saxofon, tre spelar gitarr, en spelar tvärflöjt, en är
klarinettist, en spelar nyckelharpa (!), en är pianist, en

spelar trummor och en spelar bongos. Grunden i gruppens
gehörs- och samspelsövningar utgörs av jazzens standardrepertoar och melodier. Med dessa färdigheter tar Ulf
deltagarna in i den ”magiska” improvisationskonsten.

En timmes förberedelser
Ensemblen pågår vid sex tillfällen varje termin och äger
rum på fredagseftermiddagar. Redan fem–tio minuter före
klockan 12.00 kan man se de första entusiastiska
ensembledeltagarna utanför Musicums dörr. Musicum
öppnar frikostigt sina portar en timme i förväg för att
gruppen ska hinna packa upp sina instrument, ta fram
noter, notställ och stämma instrumenten. Här gäller det
att vara väl förberedd när lektionen väl börjar.
När allt detta är klart stiger en av deltagarna vant fram
till förstärkaren och ljudbordet. Det är Jürgen Linder. Nu
börjar uppvärmningen inför dagens lektion och övningar.
Jürgen spelar själv många instrument men agerar här och
nu i rollen som ledare för ensemblens uppmjukning inför
lektionen. Under allt ljudligare instrumentlarm, trumvirvlar och röstövningar tar han vant ordet och samlar
deltagarna. Nu börjar dagens första gemensamma
rytmövningar samt gemensamma uppspelningar av delar
av ”läxan”. Det här är verkligen något helt annat än att
sitta hemma på kammaren och öva på egen hand. Med sin
bakgrund under studietiden som musiker och bandledare
lyssnar han vant in de olika deltagarna och deras
agerande under de olika momenten. ”Bra där” eller ”Nja,
ta om från takt nio igen”, säger han lyhört.

Samspelsförmågan växer
Snart är Ulf på plats och då ”ska allt sitta”. Som Ulf har
sagt så många gånger är konsten att lyssna in varandra
och noga hålla takten, inte speeda upp sig. Samspelsförmågan växer successivt märkbart och hörbart för varje
lektion. Med växande leenden och alltmer sänkta axlar
fortsätter spelet. Ibland blir det magiskt.
Ulf har en lång och framgångsrik professionell verksamhet bakom sig i rollen som ledare, musiker och lärare.
Men den här gruppen är kanske en av de mest utmanande
han har. Det handlar inte minst om spännvidden i deltagarnas musikaliska bakgrund, erfarenhet och rutin. Ulf är
en erkänt inspirerande och pedagogisk kraft, till och med
en uppskattad estradör. Med sitt lyhörda sinne talar han
därför ständigt om att försöka öka deltagarnas förståelse
för jazzens egen logik och form. Det gäller, och helst utan
noter, att öppna deltagarnas sinne för improvisationsförmågan med upplägget taktkänsla, gehör och rytmik.
Det gäller som han säger ”att våga släppa taget och släppa
fram improvisationen”.

Mari Saretok – en av sångarna i gruppen
En grupp sångare medverkar i ensemblen. Mari Saretok är
en av dem. Hon säger sig hela livet ha levt med jazzen.
Mari har klara minnen av tidiga konserter med många
jazzmusiker, bland andra Fitzgerald och Armstrong. Hon
har sedan trettio år sjungit i kör och också deltagit i
Folkuniversitetets stimulerande jazzkurser på Visingsö.
– Att sjunga jazz är ”skitkul”, säger hon, särskilt om det

Ulf Johansson Werre sjunger med Mari Saretok.
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Jürgen Linder

Göran Milbrink

handlar om att sjunga solo, om att vara ”crooner”. Då är
det extra pirrigt.
Men det är fortfarande svårt att improvisera. Det är
lättare att bara sjunga texten och försöka förmedla
innehållet i den. För att ständigt utveckla sin förmåga
hänger Mari därför ofta på You Tube.
– Jag vill gärna fortsätta i jazzensemblen så länge som
möjligt. Att göra saker tillsammans med de övriga i gänget
är utvecklande och mycket givande, säger Mari.

Jürgen Linder – på saxofon
Jürgen Linder är en av saxofonisterna i gänget. Han blev
intresserad av jazz redan på 1950-talet och var en av
många ivriga lyssnare till Claes Dahlgrens jazzhörna
under lördagseftermiddagar i Riksradion. Han spelar flera
instrument: barytonsax, tenorsax, altsax och flöjt.
Jürgen kom i sin ungdom alltmer att intressera sig för
de stora amerikanska jazzorkestrarna. Han var faktiskt
särskilt intresserad av hur de repeterade. Han smög sig
därför in på Duke Ellingtons och andras repetitioner när
de besökte Sverige och lyssnade väldigt uppmärksamt.
Det övergick till att han spelade själv i och så småningom
ledde en studentorkester. Tiden gick och under ett
studiemellanrum levde han några år på att vara musiklärare och spela i orkester.
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– Jag har under flera år gått Senioruniversitetets
jazzkurser med Ulf som lärare. Fördjupningskursen har på
ett avgörande sätt gett mig ökad insikt och förståelse för
jazzmusikens särskilda ”själ”, säger Jürgen.

Göran Milbrink – på piano
Göran Milbrink började som gossopran i Skänninge men
har också spelat piano sedan barndomen. Så småningom
blev det allt fler soloframträdanden på piano. Efter hand
utbildade han sig också på orgel. Även Göran har ett
genuint gammalt jazzintresse och hör också till dem som
tidigare gått fördjupningskursen i jazz med Ulf som lärare.
– Med ensemblen vill jag lära mig mer om konsten att
spela tillsammans med andra, att lyssna in och inte minst
att improvisera, säger Göran.
Trots sina många år vid pianot och med sin goda teknik
har han många gånger känt stor osäkerhet inför
uppgiften. Det är till exempel svårt att i ensemblespelet
hela tiden höra alla övriga instrument, särskilt basen.
– Det är väldigt inspirerande och stimulerande att vara
med i jazzensemblen, säger Göran. Det är verkligen
lärorikt. Jag vill därför gärna fortsätta så länge det går.

Paul Reichberg – rutinerad cirkelledare och EU-entusiast

De första cirklarna startade 2009 och rörde sig mest om
EU:s historik och organisation.
– Då talade vi i huvudsak om organisationens fördelar.
Diskussionerna handlade om EU som fredsprojekt och
som ett forum för värden som frihet, demokrati, jämlikhet
och välfärd. Centralt för allt detta är den inre marknaden,
bland annat bestående av fria rörligheter för varor,
tjänster, personer och kapital, säger Paul Reichberg.
– Fokus har undan för undan kommit att bli mer
problemorienterat. Numera handlar våra resonemang i
huvudsak om flyktingsituationen, de nya politiska
landskapen, om problem i vissa länders ekonomi och om
EU överhuvudtaget har förmågan att överleva. Vi talar
förstås i stor utsträckning om organisationens förhållande
till länder utanför EU, som Ryssland, USA och Turkiet.
Cirkeln har ägnat ganska mycket tid åt folkomröstningen i Storbritannien, den som slutade med övervikt för
att lämna EU (Brexit). Man har resonerat om förmodade
effekter av att landet lämnar unionen och konstaterat att
de blir påtagliga för både Storbritannien och det kvarvarande EU.
– Mitt eget intresse för EU-frågor bottnar i min ganska
brokiga personliga bakgrund, säger Paul. Min far var jude,
min mor var finska och flera av våra släktingar mötte sina
öden i nazisternas förintelseläger. Jag har också studerat
samhällsvetenskap och historia och därigenom fått ett
stort intresse för internationella samhällsfrågor.

Hot mot EU:s överlevnad
Vilka hot ser du och gruppen för EU:s fortlevnad?
– Det blir svåra påfrestningar för medlemsländerna
framöver, säger Paul. Storbritanniens utträde ur unionen,
ledarskapet i USA med hot om förändrade handelsavtal
och de viktiga valen i Europa under året är förstås
nyckelfaktorer.
Finns det risk för att flera länder följer Storbritannien?
– Om Frankrike skulle begära utträde vore det troligen
dödsstöten för EU, åtminstone i dess nuvarande form.
Förhållandet till Ryssland på grund av Ukrainafrågan är
en viktig ingrediens, liksom situationen i Mellersta Östern.

Foto: Marja Reichberg

”Europeiska unionen i kris” är titeln på en av vårens
studiecirklar som fick dubbleras eftersom intresset var så
stort. Paul Reichberg är cirkelledare, och det här är hans
fjortonde och femtonde cirklar om Europeiska unionen.

Det blir påfrestningar för medlemsländerna framöver, säger
Paul Reichberg.

Medlemmarnas splittrade syn på hur flyktingsituationen
ska hanteras är kanske den allra besvärligaste och mest
dominerande frågan. Turkiets hållning i frågan om
flyktingmottagande ser ju också ut att bli föremål för svåra
och omfattande diskussioner.
Vad skulle konsekvensen bli om EU skulle kollapsa och
upplösas?
– Den fria rörligheten kommer sannolikt att upphöra.
Länderna återinför sina nationella valutor och ger de
nationella centralbankerna makt över penningpolitiken.
Men vad som händer med freden och med flyktingsituationen kan nog ingen riktigt förutse. För ett internationellt beroende land som Sverige skulle konsekvenserna
säkerligen bli mycket allvarliga, säger Paul Reichberg med
en bekymrad min.

Medlemmarna allt aktivare

Text: Bror-Erik Lundin
Andel deltagare i olika aktiviteter

Vi har under ett antal år följt upp hur många procent av medlemmarna
som deltar i någon bokad aktivitet (serier, cirklar, resor och övriga aktiviteter), och tendensen är stadigt stigande. Från och med 2016 har vi även
med dem som går på tisdagsföreläsningarna. Cirka 75 procent av dem
som går på tisdagsföreläsningar går även på annat. Att vi nu har dessa
med påverkar totalen med bara 3 procent. Andelen aktiva har mellan åren
2006 och 2016 för kvinnor gått från 53 till 68 procent och för män från
41 till 63 procent.
Bertil Eriksson
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Vårkollegium i gruppens tecken

Foto: Berwaldhallen

Den 3 mars höll Uppsala Senioruniversitet sitt vårkollegium
på Clarion Hotel Gillet i Uppsala – en årlig obligatorisk
utbildningsaktivitet för studiecirkelledare, enligt avtal med
Folkuniversitetet.

Arbetsgruppen för serier och cirklar ansvarade för kollegiet, och även styrelsen var inbjuden. På programmet stod
bland annat ett uppskattat föredrag av Stefan Weinholz,
rektorsutbildare på Uppsala universitet, som pratade om
gruppers utveckling (artikel på sidan 13). Maj Aldskogius
berättade om utfallet av medlemsundersökningen (artikel
på sidan 14). Lasse Sunnås informerade bland annat om
en nyinköpt dokumentkamera som kan användas för att
visa vanliga pappersbilder på en duk på väggen.

Tommy Körberg i Berwaldhallen
Lördagen den 28 januari åkte ett litet gäng från Uppsala
Senioruniversitet till Stockholm för att lyssna på Tommy
Körberg, Radiosymfonikerna och Jojje Wadenius.
Berwaldhallen i sig själv är värd ett besök, byggd i slutet av
1970-talet och insprängd i berget.

Första halvan av konserten gick i visans tecken. Körberg
hade försökt hitta kompositörer som verkade i gråzonen
mellan visa och schlager. Åke Gerhards melodifestivalbidrag 1958 ”Samma stjärnor lysa för oss två” presenterades initierat och sjöngs på Tommy Körbergs karakteristiska sätt. Här visade han verkligen att han har röstresurser nog för att möta en symfoniorkester och ändå få den
vackra texten att gå fram på ett nästan sensuellt sätt.
Gode vännen Jojje Wadenius sjöng barnsånger av
Barbro Lindgren, bland annat ”Jag är det fulaste som
finns”, och några sånger av Ted Gärdestad. Första halvan
avrundades med Jaques Brel, ett måste för oss som gillar
både Brel och Körberg. I introduktionen till Brel visade
Körberg sin egen kärlek till denne poet.
EFTER PAUSEN INTRODUCERADES Bo Nilsson av orkestern
med ”Arctic Air” i vackert arrangemang. Med ett förnämligt framförande av ”Min vind är din” avslutades avdelningen visor till förmån för mer pop och rock. Tommy
Körberg och Jojje Wadenius sjöng några låtar som hörde
deras gemensamma ungdom till. Dessutom spelade Jojje
tillsammans med en kvartett bestående av Carl Flemsten,
piano, Fredrik Jonsson, bas, Johan Liljedal, gitarr, och
André Ferrari, trummor.
Vi var nog flera som föredrog första avdelningen även
om den andra också var njutbar. Lite väl mycket pop och
rock möjligen (för oss seniorer)!
Text: Anki Mattisson

Språkcirkelledarna diskuterade bland annat akustikproblem och
gruppstorlekar.

FÖRMIDDAGEN AVSLUTADES med gruppdiskussioner, med
språkcirkelledarna i en grupp för sig. Språkgruppen tog
bland annat upp problemen med akustiken i vissa lokaler i
Missionskyrkan. Problemet är oftast inte att cirkelledaren
hörs dåligt, utan att cirkeldeltagarna hör varandra dåligt.
Man diskuterade akustikplattor i taket, tunga gardiner och
avstängd ventilation för att minska bruset. Någon tipsade
om en mikrofon som skulle kunna skickas runt, men den
skulle kanske försvåra ett naturligt samtal. För kortare
föredrag däremot kunde en mikrofon vara lämplig.
Språkgruppen diskuterade också begränsningen i
deltagarantalet i språkcirklarna som är en återkommande
stötesten. De gamla grupperna vill hålla ihop, samtidigt
som nya deltagare behöver få komma in på den nivå som
passar dem.
I EN ANNAN AV GRUPPERNA diskuterades utvärdering av en
studiecirkels innehåll och upplägg, och man kom fram till
att en diskussion inom cirkeln mot slutet av terminen vore
värdefull för cirkelledarens fortsatta arbete.
Text: Birgitta Johansson
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Vad händer i en grupp?
Vid Uppsala Senioruniversitets vårkollegium den 3 mars
höll Stefan Weinholz ett föredrag om hur grupper fungerar,
något som är viktigt att känna till inte minst för
cirkelledare.

Stefan Weinholz är rektorsutbildare på Uppsala universitet.
Han vet mycket om gruppens möjligheter och hinder. En
grupp blir något mer än sina delar, sa han och citerade
Ralph Waldo Emerson: ”Vad många av oss som mest av
allt behöver är att få någon som får oss att göra det vi
kan.”
– I en arbetsgrupp samspelar minst tre medlemmar för
att nå ett mål och utföra en uppgift. Arbetsgrupper
fungerar inte utan vidare av sig själva. Förmågan att
grupparbeta är inte medfödd, sa Stefan.

Syfte, uppgift och samspel
En fungerande arbetsgrupp kännetecknas av att den har
en uppgift och att det finns ett samspel. Båda delarna
behövs, och man måste börja med att titta på uppgiften.
Även syftet måste vara tydligt. Stefan tog en teoretisk
modell som utgångspunkt.

Stefan Weinholz anställdes en gång som rektorsutbildare på
Uppsala universitet av Anita Hård af Segerstad. Hon hade bjudit
in honom som föreläsare vid vårkollegiet.

Ingen fas kan hoppas över
I samhörighetsfasen läggs energin på den uppgift gruppen
har. Det finns också vilofaser av gemyt och idyll då man
kittar ihop sig och myser.
– Alla de tre huvudfaserna måste gås igenom och ingen
kan hoppas över, sa Stefan. Det är en rimlig ambitionsnivå
för en projektorganisation och för en studiecirkel. Om
förutsättningarna förändras måste gruppen börja om. Vid
omorganisationer tappar man 70 procent av effektiviteten.
Hur gör man då för att släppa in en ny medlem i en
grupp på ett bra sätt? Alla förändringar är hotfulla, men
en mogen grupp kan hantera det, sa Stefan. När det gäller
ledaren och gruppen finns det vissa rättesnören för de tre
faserna.
– Under tillhörighetsfasen är det viktigt att ledaren står
för makt och struktur. Struktur gör att ångesten i gruppen
minskar. Under rollsökningsfasen ska ledaren vara
handledare. Och under samhörighetsfasen ska ledaren stå
för auktoritet och få människor att göra saker för att de
själva vill. Det handlar om att bygga tillit i organisationen.
Text: Birgitta Johansson

Förmågan att grupparbeta är inte medfödd, sa Stefan Weinholz.

– Man kan se tre huvudfaser under utvecklingen mot
enighet och effektivitet i en grupp, sa han. Det är för det
första tillhörighetsfasen, för det andra rollsökningsfasen
och för det tredje samhörighetsfasen.
Tillhörighetsfasen drar mycket energi; det är då vi
undrar om vi duger, om vi vill vara med och vilka de andra
är.
– När alla har bestämt sig för att man vill vara med så
vidtar rollsökningen som är en konfliktfas av kamp och
makt där man ifrågasätter både varandra och ledaren. Det
kan vara en stökig fas. Det byggs hierarkier i gruppen,
och det skapas en topp och en botten. Vem styr båten?
Ofta tar informella ledare den formella ledarens plats.
De tre huvudfaserna under utvecklingen mot en fungerande
arbetsgrupp enligt FIRO-modellen.
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Hög svarsfrekvens i medlemsundersökning
Inom det EU-stödda projektet EduSenNet har Uppsala
Senioruniversitet under hösten 2016 genomfört en medlemsundersökning om sin verksamhet, med Maj Aldskogius
som huvudansvarig för enkäten. Flertalet av de svarande är
nöjda och enigheten är stor om att man vill ha ett brett
utbud.

Det gjordes ett slump- och åldersmässigt representativt urval på 10 procent av samtliga medlemmar. Enkäten gick ut
till 381 personer, och hela 86 procent svarade.
– Med så hög svarsprocent har vi nu ett bra underlag
för fortsatt utveckling av verksamheten och för jämförelser
med andra senioruniversitet som vi kan byta idéer med.
Ett stort tack till alla er som medverkat, säger Björn Odin
som är projektledare för EduSenNet-projektet.

Hög medelålder och låga avgifter
Nu finns resultaten tillgängliga i en engelskspråkig delrapport, som kommer att ställas samman med övriga deltagande länders bidrag till en gemensam EU-rapport.
– Jämfört med andra senioruniversitet i Europa har vi
betydligt högre medelålder, men ändå medlemmar som är
mycket aktiva högt upp i åldrarna, säger Björn Odin.
Många har enligt enkäten så många intressen och så
mycket att göra att brist på tid är den mest kritiska faktorn för att kunna delta i olika aktiviteter – och inte hälsan eller ekonomin som i många andra länder.
– Våra avgifter är också jämförelsevis låga mycket tack
vare cirka 80 medlemmars frivilliga insatser som funktionärer. Många utländska senioruniversitet är organisatoriskt en del av ortens universitet med relativt höga
administrativa kostnader, säger Björn Odin.

Ny kunskap hägrar
Maj Aldskogius presenterade enkätresultatet vid vårkollegiet den 3 mars. 87 procent av Senioruniversitetets medlemmar har en akademisk examen, och det ställer krav på
kvalitet i utbudet.
– Viktigaste motivet för att delta i Senioruniversitetets
aktiviteter är att få ny kunskap. Litteratur, konst och musik är det som intresserar mest, därefter samhällsvetenskap inklusive psykologi och sociologi, sa Maj Aldskogius.
88 procent av medlemmarna anser att Uppsala Senioruniversitets verksamhet helt eller i hög grad motsvarar
förväntningarna. Viktiga faktorer när man väljer aktivitet
är avståndet till lokalen, hörbarhet i lokalen, möjligheten
att åka kommunalt samt möjligheten att se bilder.
– Kanske behöver programutbudet kompletteras.
Många har exempelvis datorer, Ipads och smarta telefoner
men anser sig behöva hjälp för att kunna använda dem
fullt ut och skulle därför gärna se någon form av utbildning inom det området, sa Maj Aldskogius.
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Maj Aldskogius presenterade resultatet från medlemsenkäten vid
vårkollegiet den 3 mars.

Arbetsgivare borde informera
Trots att ett stort antal seniorer i Uppsala är födda i annat
land är det få som har hittat till Senioruniversitetet. Och
det är få arbetsgivare som ordnar någon form av kurs eller
ens ger information om möjligheter till fortsatta studier
och aktiviteter efter pensioneringen. Här finns en hel del
att göra där Senioruniversitetet kan bidra. Detta ingår
också som en andra del av EU-projektet som Ulla Myhrman
ansvarar för. Den tredje delen utgör försöket att lägga ut
tisdagsföreläsningarna på www.usu.se som Per Olof
Osterman svarar för.
Delrapporten ger en rad exempel på utvecklingsmöjligheter, och den finns nu som underlag för det fortsatta förbättringsarbetet. Om du vill läsa hela rapporten finns den
tillgänglig på nätet: http://edusennet.efos-europa.eu/results.
Text: Birgitta Johansson

Resor och studiebesök
Tisdagen 30 maj

Butterfly, är en opera i tre akter av
Puccini med text av Luigi Illica och
Giuseppe Giacosa. Historien bygger
Nortuna Ostindiska Museum och
ytterst på en novell av John Luther
Tensta kyrka
Nortuna Ostindiska Museum öppnade Long. Operan framfördes första
gången i Milano 1904 och i Stockholm
den 14 juni 2015. Det skildrar bland
1908. Handlingen utspelas i Nagasaki,
annat det spännande skede i svensk
Japan, runt år 1900. De ledande rolhistoria under 1700-talet då ostindielerna är Cio-Cio-San, kallad Butterfly
fararna for mot Kina. Museet utgår
(sopran), B.F. Pinkerton (tenor),
från gårdens store son, Linnélärjungen Anders Sparrman, som föddes Suzuki (mezzo), Sharpless (baryton)
där 1748 och växte upp på gården och och Goro (tenor). Cio-Cio-San spelas
fick sin utbildning vid Uppsala univer- på Skäret av Celine Byrne, lyrisk
sitet. 1765 reste han som skeppsläkare sopran från Irland. Föreställningen
till Kina med ett av Svenska Ostindiska varar cirka tre timmar inklusive paus.
Måltid i anslutning till operahuset före
Compagniets skepp under ledning av
kapten Carl Gustaf Ekeberg, även han föreställningen.
från Tensta socken. Senare följde han Tider: Kl. 12.00 avfärd från S:t Eriks
torg. Åter i Uppsala cirka 22.00.
med på James Cooks andra resa. På
Pris: Cirka 975 kr
Linnés rekommendation reste han
Ansvarig: Anki Mattisson
sedan vidare till södra och västra
Afrika. Sparrman var även abolitionist, Första anmälningsdag: 9 maj
det vill säga han engagerade sig
Tisdagen 5 september
politiskt mot slaveri. Årets specialutställning på museet handlar om den
Spår av evolutionen. Kolmårdens
svenska slavhandeln med anknytning forsknings- och utbildningscentrum
till Svenska Västindiska Companiet.
Vi gör ett besök på Kolmårdens
Guide: Johan Alexander Lindman.
forsknings- och utbildningscentrum,
Vår utflykt börjar dock med guidad
där vi först får höra om den forskning
tur i Tensta kyrka. Kyrkan är byggd i
slutet av 1200-talet. Det ursprungliga som bedrivs på djurparken bland
annat i samarbete med Linköpings
trätunnvalvets takstolar från 1430 är
bevarade ovanför tegelvalven. De som universitet. Därefter ägnar vi tiden åt
att tillsammans med zoolärarna,
vill kommer att ha möjlighet att gå
upp dit. Kalkmålningarna i kyrkan är genom både teori och besök vid
utförda år 1437 av Johannes Rosenrod. djuranläggningarna, studera djurens
En av dessa anses som svensk konsthis- anpassningar till olika miljöer, till
exempel nandun som springer i stället
torias första avsiktliga porträtt, nämför att flyga, snöleopardens och kameligen ”stiftarbilden” som föreställer
lens liv i helt olika klimat, delfinens liv
Bengt Jönsson (Oxenstierna).
i vatten, sälarnas liv både på land och
Guide: Cecilia Johansson.
i vatten. Även djurs sociala beteendeTider: Kl. 10.15 avresa från S:t Eriks
anpassningar får vi exempel på:
torg. Guidning av Tensta kyrka kl.
”Varför lever tigrar solitärt och gnuer
11.00. Gruppen delas sedan i två
i flock?” Evolutionen är en ständigt
grupper. Grupp 1: Lunch på
Sparrmans Café kl. 12.00 och visning pågående process, där djurens livsav museet kl. 13.00. Grupp 2: Visning miljö har avgörande betydelse för
deras utveckling. Besöket på djurav museet kl. 12.00 och lunch
parken (som är stängd för allmänkl. 13.00. Hemresa cirka kl. 14.30.
heten vid vårt besök) beräknas ta
Pris: 380 kr inklusive lunch
cirka 6 timmar inklusive lunchpaus.
Ansvarig: Jeanette Backman
Tider: Kl. 07.45 avfärd från S:t Eriks
Första anmälningsdag: 11 maj
torg. Åter i Uppsala cirka kl. 20.
Sista anmälningsdag: 19 maj
Pris: 950 kr inklusive lunch samt
baguette med dryck under hemvägen.
Lördag 26 augusti
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och
Mia Virving
Opera på Skäret: Madama Butterfly
Första anmälningsdag: 16 maj
Madame Butterfly, italienska Madama

Fredag 15 september
Moderna Museet: Marie-Louise Ekman

Marie-Louise Ekman rör sig mellan
konst, teater och film och låter det ena
glida över i det andra. I Ekmans
bildvärld upprepas ofta tillskruvade
scener hämtade ur vardagen där
relationer och roller förskjuts och
teatern återkommer som metafor.
Moderna Museet visar Ekmans konstnärskap i en stor separat utställning.
Utställningen presenterar en större
serie nya målningar men innehåller
också verk från sent 1960-tal och
framåt.
Tider: Kl. 09.00 avresa från S:t Eriks
torg. Åter i Uppsala cirka kl. 16.00.
Kl. 11.00 guidad visning av utställningen. Lunch på egen hand.
Pris: 380 kr
Ansvariga: Mia Virving och Margareta
Knutson
Första anmälningsdag: 23 maj

Anmälan till resor
kan göras endast på telefon 018-24 35 01.
Första anmälningsdagen kan du anmäla
dig via telefonsvararen från kl. 07.00.
Kansliet har telefontid vardagar 10–12. Du
kan anmäla högst fyra medlemmar med
namn och medlemsnummer. Anmälan är
bindande!
När efterfrågan är stor kan vi inte
tillmötesgå alla, men alla anmälningar
registreras med dag och klockslag för en
rättvis turordning.

Nya rutiner från och med april 2017
Vi kommer så snart en resa blir fulltecknad
att meddela dem som hamnar på reservplats med e-post, samtidigt som vi skickar
ut faktura med e-post till dem som kommit
med. Betala inte förrän du fått fakturan!
OCR-nummer måste anges. Vid avbokning
på resa med reserver kontaktar vi reserverna i turordning.
Dagen innan ett arrangemang kommer vi
att skicka ut sms-påminnelse med uppgift
om tid och plats för avresa till deltagarna.
Ta också för vana att gå in på www.usu.se.

Resegruppen
Ingegerd Appelgren
Jeanette Backman
Margareta Knutsson
Anki Mattisson
Elisabeth Sellin Linde
Mia Virving

070 744 43 33
070 381 98 02
073 627 27 02
070 978 15 32
073 930 15 55
070 968 76 36
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Från s kri
Det var sidensvansarna
I oktobermorgonens skumrask utanför köksfönstret vimlar det av talgoxar
och en och annan nötväcka och nötskrika under rönnen. De kalasar på en
talgboll som trillat ner från grenen där han satt upp den och som nu ligger
bland löven i gräset inunder. Bären har blivit uppätna för längesedan.
– Hur går det med Åsa Beckmans pamflett? frågar hans fru, som just
kommit in från landet som hon håller på att täcka inför vintern.
Några veckor tidigare hade Åsa Beckman skrivit i DN om hur trött hon
var på att vara den som frågade och förde dialogen vidare i samtal med
män. Att bli utfrågad av någon som lyssnar är en nödvändig del av en
dialog värd namnet. Eftersom männen inte verkar bekymra sig om detta
särskilt mycket är det dags att strejka, menar Beckman. Vi slutar fråga de
män som beter sig så, uppmanar hon sina medsystrar. ”Det är ju mitt i
prick”, hade frun sagt, ”fast det handlar ju inte om dig”, hade hon tillagt
och leende strukit honom över kinden. Gesten hade av någon anledning
stört hans sinnesro och sporrat honom att föra männens talan i ett genmäle
han kanske skulle skicka med e-post till Beckman.
– Jo jag hade tänkt komma in på mannens faktiska underläge och större
behov av bekräftelse. Ja, du vet.
– Ha, ha … och det tror du går hem i dessa tider, genmäler frun, då lär du
behöva skriva en bok, minst.
– Jag är trött på alla förenklingar, fortsätter han. Mannens väg till frigörelse
från mamman är mycket vanskligare än kvinnans och full av fallgropar. Det
handlar ju inte om att förringa det våld och förtryck och de orättvisor
kvinnor utsätts för.
Frun har redan tagit på sig trädgårdshandskarna och är på väg ut igen.
Hon har hört detta förr. ”Det var sidensvansarna”, ropar hon från trappen.
Ja det är klart, tänker han. De hade haft besök av ett gäng sidensvansar
dagen innan. De är ju stora och kanske gav de sig på talgbollen när de fann
att inga bär fanns kvar på rönnen. Han reser sig från köksbordet, kommer
att tänka på Harald Offstads bok ”Vår rädsla för svaghet” där denne
analyserar nazismens psykologiska rötter.
– Särskilt vi män avskyr svaghet. Jag måste få med det på ett bra sätt.
Plötsligt står hon där igen, leende med rynkade ögonbryn. Han har inte
märkt att hon kommit in. Hon boxar honom i magen. Han lyfter upp henne
och slänger henne på sängen. Hon är mycket kittligare, kan inte stålsätta
sig som han, vilket tillfredsställer honom. ”Sluta nu. Jag menar allvar”,
skrattar hon, ”nu är det dags för solhälsningar och stavgång så vi hinner
äta lunch före ett”.
Ingvar Nybom

