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Guckusko, Cypripedium calceolus

Foto: Bengt Löfstrand

Program våren 2022
Egen hemsida: orebrosu.se
Folkuniversitetets hemsida: folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
E-post: orebrosenioruniversitet@gmail.com

Örebro Senioruniversitet
Ordförande har ordet ...
Vi har nu gått igenom några tråkiga terminer med inställda program. I ärlighetens namn har det känts tungt
många gånger. Men trots att en del små orosmoln vid
horisonten kvarstår så försöker vi nu lägga hela pandemin
bakom oss och utgår ifrån att programmet våren 2022 kan
genomföras i sin helhet.
Du håller nu den nya spännande katalogen för kommande
vårprogram i din hand. Sätt dig tillrätta och bläddra i lugn
och ro från pärm till pärm. Du kommer att hitta många
lockande aktiviteter som ger både intellektuell stimulans
och nya insikter. Oavsett vilka aktiviteter du kommer
att delta i så kommer du att träffa andra glada och pigga
seniorer. Kombinationen av intellektuella utmaningar i en
social inramning är oslagbar!

Kallelse

Jag önskar dig en trevlig resa!

till ordinarie
årsmöte 2022

Roland Gustafson, Ordf. i styrelsen

Årsmötet äger rum i direkt anslutning till ordinarie månadsmöte onsdagen den 2 mars 2022 i
Frälsningsarméns lokal.
Mötet startar omedelbart
efter föreläsningen.

Örebro Senioruniversitet – ÖSU – är en ideellt
och politiskt obunden förening för seniorer som är
intresserade av att lära nytt.

Samtliga möteshandlingar kommer att finnas
tillgängliga på ÖSU:s
hemsida, orebrosu.se,
senast 14 dagar före
mötet och på mötesdagen
i ovanstående lokal.

I Sverige finns ett 30-tal senior-/pensionärsuniversitet och
de flesta har, som vi i Örebro, samverkan med universitet
eller högskola. Det innebär att programutbudet har fokus
på begreppet bildning. Inga krav på förkunskaper eller
tentamina. Verksamheten leds av en styrelse och en
programkommitté.

Roland Gustafson
ordförande styrelsen

Mottot ”För seniorer, av seniorer” pekar på att vi med
gemensamma ideella insatser driver verksamheten och på
så sätt bygger broar mellan yrkesliv och seniorliv.

Föreningen välkomnar alla som fyllt 60 år och personer
yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt
make/maka eller sambo utan åldersgräns.
Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i
Örebro.

Föreningens hemsida
finns på webbadressen orebrosu.se
Där hittar du information om de olika aktiviteter som
erbjuds. Ibland tvingas vi ändra lokal eller ställa in i sista
stund. Detta meddelas på hemsidan.
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Medlemskap
Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter.
Årsavgiften är 300 kr för 2022 och då ingår fritt inträde till
nio månadsföreläsningar. Faktura bifogas denna katalog.
Nya medlemmar under hösten 2021 är automatiskt medlemmar även 2022 och ska inte ha fått faktura. Om det har
blivit något fel, kontakta Åke Jöneby, se nedan.
Nya medlemmar anmäler sig till Åke Jöneby,0705-69 97 99
och får sedan faktura. Föreningshuset SEDAB är
administratör för medlemshanteringen. Vi följer
dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man
får behandla personuppgifter. Se vidare hemsidan.

Läsecirklar m.m. hålls i
Folkuniversitetets lokaler
Drottninggatan 38, 5 vån. (hiss finns)
Foto: Bengt Löfstrand

Mejla till Åke vid ändrad postadress eller e-postadress.
En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i
föreningens verksamhet.
Som medlem har du dessutom 10% rabatt på
Folkuniversitetets ordinarie kurser.

Månadsmöten och föredrag hålls i
Frälsningsarméns lokaler,
Kungsgatan 24

Anmälan till deltagande

Foto: Bengt Löfstrand

Första anmälningsdag är onsdagen 15 december.
Plats ges i turordning efter anmälan.
Anmälan till samtliga aktiviteter sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU 019 - 760 32 34,
som öppnar kl. 9.00.

Betalning
FU samarbetar numera med Walley/Collector Bank
för fakturering. Efter anmälan får du Bekräftelse, så
småningom närmare kursstart kommer en Kallelse och till
sist ett mail Välj betalsätt för din kurs. För att välja betalsätt
krävs att du har BankID. Du kommer sedan få en faktura
från Walley och först då ska du betala!

Konst- och jazzcirklar hålls i Kulturkvarteret, ingång från Fabriksgatan 4
(hiss finns)
Foto: Bengt Löfstrand

Om du inte har BankID ber vi dig att skriva det redan vid
anmälan under ”Meddelande” så kommer FU att hantera
det så att du får faktura på annat sätt.
V.g. kolla noga på kallelsen VAR aktiviteten äger rum.
Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede.

Katalogproduktion:
Bengt Löfstrand
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Månadsmöten
Månadsmöten
Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag
äger normalt rum i Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
första onsdagen i varje månad kl. 14.00. Fri entré för
medlemmar. Hörselslinga ligger i mitten av lokalen.
Efter föredraget serveras eftermiddagsfika utan
kostnad.
Ingen anmälan.
Onsdagen den 12 januari kl. 14.00

Komikernas historia
Genom hela historien har de följt oss, alltid redo att hålla
upp en skrattspegel som fått oss att se vår vardag på nya
sätt. De har kallats
hovnarrar eller gycklare, varietéartister eller
clowner, tv-kändisar eller ståuppare, men alla
har de haft till uppgift
att stå inför en publik
och försökt få den att
skratta. Det har varit en
uppgift som få tagit sig
helskinnade ur. Vilka
var de, hur fann de sitt
kall och vart förde det
dem? Vad skämtade de
om, och vad säger det
om deras samhälle?
Från välkända namn
som Charlie Chaplin
och Lucille Ball till
mer bortglömda personer som Shakespeares clown och
Sveriges främsta bondkomiker – i föredraget presenterar
Peter Andersson ett urval av de underhållare som boken
skildrar och vi får ta del av livsöden som präglas av både
komedi och tragedi.
Peter K. Andersson är lektor i historia vid Örebro universitet
och författare till en rad populärhistoriska böcker om bl a kafékultur, det viktorianska London och svenska bygdeoriginal.
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Månadsmöten
Månadsmöten
Onsdagen den 2 februari kl. 14.00

Judarnas historia i Sverige
Göteborgsvitsen, Barnens dag, Gustav Adolfsbakelsen,
skolämnet slöjd och musiken till Idas sommarvisa – alla
är de exempel på företeelser som uppfattas som typiskt
svenska men som i själva verket är skapade av svenska
judar. För att inte tala om alla övriga avtryck gjorda av
judiska konstnärer, författare, politiker och skådespelare.
Om dem och många andra handlar den här boken.
Judar har fått bo permanent i Sverige sedan 1770-talet
utan att behöva konvertera till kristendomen, även om det
länge fanns många restriktioner. Den förhållandevis lilla
befolkningsgruppen har alltid varit heterogen med stora
socioekonomiska, kulturella och religiösa skillnader. Integrationen har i stort sett varit mycket lyckad.
Intresset för och forskning om judarnas historia i Sverige
har ökat avsevärt under de senaste decennierna, men ett
översiktsverk har länge saknats. I den här boken ges en sådan helhetsbild. Jag kommer att berätta om enskilda judar
men vi får också veta hur judiska församlingar och andra
organisationer vuxit fram och relaterat till det omgivande
majoritetssamhället – det har ständigt gällt att försöka
hålla balansen mellan tradition, förnyelse och anpassning
och att förhålla sig till den ständigt närvarande antisemitismen.
Carl Henrik Carlsson är filosofie doktor i historia, anställd
vid Hugo Valentin-centrum, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Hans doktorsavhandling från 2004 belönades
med bland annat Uppsala universitets Geijerspris och han har
därefter i många artiklar skrivit om svensk-judisk historia ur
olika aspekter. Hans översiktsverk ”Judarnas historia i Sverige”
(Natur & Kultur 2021) nominerades till Augustpriset för årets
bästa fackbok.
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Månadsmöten
Månadsmöten
Onsdagen den 2 mars kl. 14.00

En skruvad historia
Årsmöte
Efter föredraget har föreningen årsmöte, se kallelse på
sid. 2.

Professor Per-Ingvar Brånemark är den som framför allt
förknippas med framtagningen av de tandimplantat som
används idag. Det var när han på djur skulle studera blodkärl i benvävnad som han tog kontakt med en verktygsmakare och fick speciella skruvar framställda åt sig i titan.
När han sedan skulle avlägsna skruvarna ur försöksdjuren
noterade han att de hade vuxit fast!
Här kunde historien ha slutat om han inte hade varit begåvad med ett lateralt tänkande.
Han hade så många gånger hört tandläkare beklaga sig
över att det nästan var omöjligt att lyckas med avtagbara
proteser för tandlösa männ
iskor. Detta blev startskott
et för framtagningen av de
första moderna tandim
plantaten. Den första männ
iskan som fick tandimplantat
opererades i mitten av 1960Foto: Alf Eliasson
talet och den första implant
atstödda fasta bron placerades i underkäken på en man
1967 och fungerade i nästan 40 år innan patienten avled av
naturliga orsaker.
På denna väg är det. Mitt föredrag skall handla om en
närmast raketartad utveckling och att det idag finns flera
tusen implantat från ett antal olika tillverkare. Jag vill
berätta om hur nya produkter hela tiden dyker upp på
marknaden med ganska dålig dokumentation och om
varför uppföljning är nödvändig för att vi skall få kunskap om hur implantaten fungerar. Många riskfaktorer för
komplikationer känner vi redan till, men mycket återstår
att utvärdera.
Alf Eliasson är uppvuxen i Laxå och studerade till tandläkare
i Göteborg. Efter examen 1981 började han arbeta i Folktand
vården i Region Örebro län, blev specialist i oral protetik och
disputerade 2008 på en avhandling om dentala implantat. Sedan
dess har han varit utbildningsansvarig för specialistutbildningen i oral protetik i Region Örebro län. Hans stora intresse är
kliniska frågeställningar vid behandling med implantat.
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Månadsmöten
Månadsmöten
Onsdagen den 6 april kl. 14.00

Från tomtar och troll till Slender Man – folktrons
gamla och nutida väsen
Det är lätt att tro att det bara var förr man trodde på väsen
som tomtar, troll och mylingar. Men vilka övernaturliga
varelser berättar vi
om idag? Och vilken
funktion fyller de på
2000-talet? Följ med
på en vindlande resa
bland älvor, vättar,
utomjordingar, zombier, skräckclowner och
svartögda barn. Det blir
ett fullspäckad populärvetenskapligt föredrag om både gamla
och nutida väsen. Här
får ni veta hur tandfén
slapp corona-karantän i
Argentina, om Slender
Man som föddes på ett
internetforum år 2009, om spegelspöket Svarta Madame.
Och så förstås allt om atombombsmonstret Godzilla,
påskharen, jultomten och Krampus (ni vet jultomtens
elaka ”kompis” som tar hand om alla barn som INTE varit
snälla …).
Spänning, humor, vetenskap (och lite snusk) för alla
9-99-åringar. Välkomna!
Föredraget bygger på de tre fristående faktaböckerna
Väsenologi (2019), Mer Väsenologi (2020) och Modern Väsen
ologi (2021) skrivna av Ingela Korsell med maffiga illustr
ationer av Reine Rosenberg. Böckerna är utgivna på Natur
& Kultur och faktagranskade av etnologiprofessor emeritus Ulf Palmenfelt och religionshistorikern Tommy
Kuusela.
Ingela Korsell är författare bl. a. till de populära Väsenologi- och
Pax-böckerna samt bokserien Mutanterna som släpps i mars
2022, ledamot i det nyinstiftade Läsrådet, alumni på Örebro
universitet 2019 ”Wall of inspiration”, grundskollärare, utredare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, boktipsare i
Mariefreds tidning, adjunkt och pedagogikdoktorand på Örebro
universitet.
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Månadsmöten
Månadsmöten
Onsdagen den 4 maj kl. 14.00

Hjälmaren - från sjösänkningen 1888 till idag
Jag kommer att prata om Hjälmaren med utgångspunkt
i sjösänkningen 1888 och hur utvecklingen fram till idag
sett ut. Tyngdpunkten blir självklart dagens situation och
hur framtiden ska/borde se ut för sjön och dess omland.
- Hur ska örebroarna i gemen få upp ögonen för Hjälmaren som en tillgång i deras värld?
- Hur ska Hjälmaren ”förvaltas” i framtiden så att den
förblir en tillgång för våra barn och barnbarn?
Ralph Granberg är uppväxt i Kungsör men Örebroare sedan
1973 och har varit lärare i bl.a svenska-historia-geografi under
47 år på högstadiet, gymnasiet och universitetet. Som 75-åring
får skolans värld nu klara sig utan mig så att jag kan ägna mig
åt andra engagemang som t.ex. aktionen Rädda Hjälmaren,
hålla sommarstugan, på en ö i Hjälmaren, i gott skick samt
hinna umgås med barn och barnbarn.
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Cirklar, föredrag & utflykter
Film
Filmcirkel i nytt format
En cirkel för dig som är intresserad av filmens historia
och de filmiska uttrycksmedlen. Med hjälp av bibliotek
ets strömningstjänst ser du filmerna hemma och vid den
efterföljande sammankomsten fördjupar vi oss i deras historia. Vi ser fyra filmer från efterkrigstiden och börjar med
upptakten till den ”Nya vågen”, Till sista andetaget (1959)
av Jean-Luc Godard.
För att delta måste du ha lånekort på biblioteket och
kunna se filmerna hemma innan vi träffas. Du ser filmen
genom att logga in på bibliotekets hemsida
bibliotek.orebro.se, gå till E-biblioteket, låna film. Där finns
utförliga instruktioner. Filmen som du lånar visas strömmande, vilket innebär att du måste vara uppkopplad när
du tittar. Lånetiden är 48 timmar, men det går att göra
omlån.
Min. 8, max. 14 deltagare.
Torsdagar
Tid		
Cirkelledare
Kostnad
Lokal		

20/1, 17/2, 17/3, 21/4
kl. 14.00-16.00
Göran Olofsson, 019-31 25 73
200 kr
Folkuniversitetet, Drottninggatan 38

Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För information om filmcirkeln, kontakta Göran Olofsson,
019 - 31 25 73 eller 0702-72 00 61

Lokaler och funktionsnedsättning
ÖSUs strävan är att så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs i lokaler som möjliggör för alla våra medlemmar oberoende av olika funktionsnedsättningar att delta.
Alla månadsmöten uppfyller sådana krav. Undantag från vår övergripande strävan
anges alltid tydligt i vår programkatalog.
Vänligen läs information vid aktuell aktivitet.
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Cirklar, föredrag & utflykter
Litteratur
Vi läser fem böcker som vi väljer vid första samman
komsten eller senare efter deltagarnas förslag. Under träff
arna delger vi varandra våra intryck och upplevelser av
böckerna och samtalar om det vi tagit fram om böckerna
och författarna.
Kostnad: 200 kr per läsecirkel + kostnad för böcker
Min. 8, max. 12 deltagare per cirkel.
Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För mer information, kontakta resp. cirkelledare.

Läsecirkel tisdag

Tisdagar
18/1, 1/2, 22/2, 22/3, 12/4, 10/5
Tid		
kl. 10.00-11.45
Cirkelledare Anita Danielsson, 0705-41 69 04

Läsecirkel onsdag

Onsdagar
12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 25/5
Tid		
kl. 10.00-11.30 (Obs!)
Cirkelledare Liv Sand, 0706-75 62 37

Läsecirkel fredag

Fredagar
14/1, 4/2, 25/2, 18/3, 8/4, 29/4
Tid 		
kl. 10.00-11.45
Cirkelledare Christer Håkanson, 0706-55 79 57
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Cirklar, föredrag & utflykter
Läsecirkel facklitteratur
Vi samlas kring olika böcker och diskuterar deras innehåll.
Inriktningen är facklitteratur såsom historia, biografier,
klimat, miljö och andra aktuella nutidsfrågor. Deltagarna
fattar gemensamt beslut om terminens böcker.
Vi har en administratör som sköter lokaler och annat
praktiskt, annars är det deltagarna själva som väljer vilka
trådar som kan dras i för en givande diskussion.
Vi människor är landvarelser. När vi närmat oss eller
tvingats ta hänsyn till vatten- och havsvarelser har vår
kunskap om dem gradvis ökat. Men inte i någon rät och
vetenskaplig linje, utan med stora portioner osäkerhet,
missuppfattningar och övertro. I en bok med titeln
Vattenvarelser och undertiteln en kulturhistoria lotsar oss
Jakob Christensson genom denna resa utifrån tolv olika
djurarter. Vi får bl.a. stifta närmare bekantskap med
alltifrån valen (som lämpligt nog får ta störst plats) över
krokodilen, hajen och bläckfisken till blodigeln. Ansatsen
är som nämnts kulturhistorisk, d.v.s. fokuserar på människans förhållande till djurarterna, men här finns plats för
också andra aspekter som ekonomi, medicin och geologi.
Boken Vattenvarelser (Bladh by Bladh förlag, 2021) ska deltagarna ha skaffat och läst inför det första mötet. Då kommer vi också att diskutera vilka tre ytterligare böcker som
vi skall läsa under våren.
PS! Boken är både kunskapshöjande och lätt roande. Kanske en bra julklapp och ett lästips under stundande helger!
Välkommen som deltagare i cirkeln!
Måndagar 24/1, 21/2, 21/3, 25/4
Tid
kl. 14.00-16.15
Cirkelledare Ulf Jorner, 0706-61 66 55
(administrativa frågor)
Kostnad: 200 kr + kostnad för böcker
Min. 8, max. 12 deltagare
Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.

Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist
Välj betalsätt för din kurs. Först
därefter ska du betala! (Se
sid.3.)
För mer information,
kontakta
Ulf Jorner, 0706-61 66 55
eller
Åke Olofsson, 0706-36 60 55
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Cirklar, föredrag & utflykter
Konst
Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola, håller i två
konstkurser, vardera med fem tillfällen.
Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen 4 vån., Fabriksgatan 4
Min. 20, max. 50 deltagare i varje kurs
Kostnad: 600 kr per kurs
Observera att det inte är tillåtet att dricka medhavt kaffe i
Kulturkvarterets lokaler. Det finns dock kafé i byggnaden.
Konst- och jazzcirklar hålls i Kulturkvarteret, ingång från Fabriksgatan
(hiss finns)
Foto: Bengt Löfstrand

Separat anmälan till varje kurs sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)

Det senaste
Konsten är hela tiden i förändring. Nya idéer, tekniker och
metoder dyker hela tiden upp. Från minioperor om klimatkrisen till virtuella konstverk som betalas med virtuella pengar. Peter Ekström tar temperaturen på det aktuella
konstlivet.
Tisdagar kl. 10.00-12.00: 11/1, 25/1, 8/2, 1/3, 15/3

1900-talets konst - del I, 1900-1950
För information om konstkurserna, kontakta
Åke Jöneby, 0705-69 97 99

Hur blev det som det blev? En grundlig genomgång av
konsten under de senaste 100 åren. Peter Ekström presenterar de olika konstnärliga riktningarna och deras kända och
okända representanter. Del II planeras till ht22.
Tisdagar kl. 10.00-12.00: 18/1, 1/2, 15/2, 8/3, 22/3
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Tidigare års jazzcirklar har varit mycket uppskattade och
i vår ger vi en fortsättning, både för nya och gamla deltagare.

Jazz - tre tisdagar
Tisdagen den 5 april kl. 10.00-12.00
Tisdagen den 19 april kl. 10.00-12.00
Tisdagen den 26 april kl. 10.00-12.00
Håkan Nyqvist har frilansat i över 50 år som trumpetare och
hornist i Sverige och Europa.
Så här beskriver Håkan innehållet:
Vårens jazzcirkel kommer att ta vid där vi avbröt under
tidigare cirkel och vi kommer att lyssna på jazzmusik ur
den enorma tillgången på inspelat material.
Jag vill ge deltagarna uppslag till eget lyssnande genom
att presentera kända och mindre kända kvinnliga och
manliga musiker från olika epoker inom jazzens utveckling.
Jag vill också visa något om teori och musikaliska former
som kan fördjupa lyssnandet och vara roligt att känna till
om man vill göra jämförelser mellan olika musiker och
stilar, allt från de äldsta inspelade exemplen till de senaste
trenderna inom jazz.
Det finns naturligtvis plats för frågor och förslag från deltagarna.
Anmälan sker på hemsidan:
Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen 4 vån., Fabriksgatan 4 folkuniversitetet.se/kontakt/
orebro/kurser-osu/
Min. 20, max. 50 deltagare
Om du inte har möjlighet till
Observera att det inte är tillåtet att dricka medhavt kaffe i det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Kulturkvarterets lokaler. Det finns dock kafé i byggnaden.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist
En anmälan till alla tre gångerna. Kostnad: 300 kr för alla Välj betalsätt för din kurs. Först
träffarna.
därefter ska du betala! (Se
sid.3.)
För information, kontakta
Åke Jöneby, 0705-69 97 99
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Onsdagen den 19 januari kl. 14.00 - 16.00

Hjalmar Bergman och hans tid

”Profilen Bergman” utanför
Wadköping
utförd av konstnär Göran Danielson
Foto: Bengt Löfstrand

Det är naturligtvis Bergmans verk som försäkrat honom
en plats i litteraturhistorien. Men han är också spännande
som en författare i tiden – och mot sin tid. Under hela
1920-talet och fram till sin död nyårsdagen 1931 i Berlin
brottas han med samhällsutvecklingen och individens
plats i det nya samhälle som växer fram. Han välkomnar
den tekniska utvecklingen och nya medier som film och
radio, men han fasar för den sociala ingenjörskonsten och
den framväxande massmarknaden. Den senare förknippar
han med Amerikas allt större inflytande i världen. Uppvuxen i en högborgerlig miljö får han som konstnär också
problem med den egna identiteten. Livssituationen blir
inte lättare av hans drogmissbruk och förbjudna dragning
till unga män. Men hela tiden skriver han. En vecka före
sin död skickar han ett telegram till vännen och skådespelaren Gösta Ekman, ett telegram vars lydelse lika mycket
kan sägas gälla Bergman som Ekman: ”Mycket kan de
taga ifrån dig, men Ditt höga konstnärskap icke.”
Våren 1999 blev Sten Wistrand klar med sin avhandling i litteraturvetenskap, ungefär samtidigt som Högskolan i Örebro förvandlades till universitet. Det innebar att han blev den förste att
disputera vid Örebro universitet. Passande nog var den ägnad
Hjalmar Bergman, närmare bestämt hans sista roman Clownen
Jac. Det kunde synas välplanerat men får tillskrivas slumpen
eller omständigheterna. ”Besynnerligt, men alls inte underligt”,
som Markurell brukar säga.
Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 70 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

Föreläsningen följs upp med
tre sammankomster där
vi under ledning av Sten
Wistrand diskuterar tre av
Hjalmar Bergmans romaner;
separat anmälan, se sid. 15.

Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För mer information, kontakta Ulf Jorner,
0706-61 66 55
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Komedi och tragedi
Sten Wistrand guidar oss genom tre av Hjalmar
Bergmans romaner.
Tre torsdagar 24/2, 31/3, 12/5 kl. 14.00 - 16.00
Få torde protestera om jag säger att Hjalmar Bergman är
den mest betydande författaren som Örebro sett födas.
Ändå har hans förhållande till staden varit komplicerat.
Ska man som örebroare vara stolt eller stött över att Wadköping förknippats med Örebro? Vad står detta Wadköping för? Men författarskapet rör sig över långt större
domäner än denna stad. Bergman är Bergslagens diktare.
Men han tar oss också till Stockholm, Florens och Hollywood.
Vi ska läsa tre romaner: Markurells i Wadköping, Chefen fru Ingeborg och Clownen Jac. Kanske är Markurells i
Wadköping ofrånkomlig. Den blev Bergmans stora publika
genombrott och har både dramatiserats, filmats och gått
som tv-serie. Det är här som Wadköping dyker upp för
första gången med namns nämnande. Det är en på ytan
komisk roman, men mycket döljs under ytan.
Med Chefen fru Ingeborg tog författarskapet stilistiskt en
lite annan vändning. Det är en roman om den nya tiden
som bryter in med 1920-talet och om förbjuden kärlek.
Och den är en av Bergmans många stora kvinnoskildringar. Dessutom blev den aktuell i höstas genom att Örebro
Teaters dramatisering.
Som avslutning läser vi Bergmans sista roman,
Clownen Jac, som faktiskt var den första roman i Sverige
som skrevs direkt för att sändas i radio. När det var dags
för clownens katekes krävde Bergman att själv få framföra
den. Romanen har ofta betraktats som starkt självbiografisk och kallats hans testamente. Ändå har tolkningarna
av den gått starkt isär. Så vad var det egentligen han ville
säga med den?
Alla tre romanerna öppnar för en rad spännande frågor
att diskutera. Hjalmar Bergman kommer man inte undan!
En anmälan till alla tre gångerna.:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Lokal: Folkuniversitetet, Drottningsgatan 38
Min. 12, max. 15 deltagare
Kostnad: 400 kr för alla tre träffarna + kostnad för böckerna

Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist
Välj betalsätt för din kurs.
Först därefter ska du betala!
(Se sid.3.)
För mer information, kontakta Ulf Jorner,
0706-61 66 55
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Onsdagen den 9 februari kl. 14.00 - 16.00

IT-historien - från ADA till AI
Det började redan i början på 1800-talet med matematikern Charles Babbages s.k. differensmaskin. Poeten
Lord Byrons dotter Ada brukar kallas ”världens första
programmerare”. På 1940-talet gjordes genombrott med
matematikern John von Neuman och den första moderna
datorn, IAS-maskinen.
I Sverige byggdes på 1950-talet BARK och BESK - ”matematikmaskiner” eller ”elektronhjärnor”. BARK var som
en förvuxen gammaldags telefonväxel medan BESK var
baserad på elektronrör.Man förde under dessa år en diskussion om det behövdes två eller tre datorer för Sveriges
behov.Det är som bekant svårt att spå om framtiden!
Varför drabbas vi idag av troll, virus och annat sabotage
av våra IT-system?
Kvantdatorn – finns den redan? Är all krypterad information vi sänder över nätet läsbar?
Vad kommer våra barnbarnsbarn möta?
Torkel Danielsson, programmerare, började koda dataprogram
för Besk i januari 1962. Byggde medicinska journalsystem i
Serafengruppen på 1960-talet – det fanns ett konkurrerande system i Uppsala, under Werner Schneider, på UDAC. Vårt J5 och
deras system kunde inte tala med varandra, en egenskap dagens
journalsystem överlag har ärvt. Arbetat på Matematikmaskinnämnden, Serafimerlasarettet, DataSAAB och WM-data.
Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 70 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För mer information,
kontakta Lars Friman
0761-88 12 34
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Onsdagen den 16 mars kl 14.00-16.00

Teater - Nya Teatern
I en specialvisning för ÖSU ser vi:

Foto: Bengt Löfstrand

Foto: Bengt Löfstrand
Foto: Siv Andersson

På scen Eva Ahremalm och Lasse Forss
Regi Gunilla Orvelius - Specialrekvisita Frida Thofelt
Författare Stephen Sachs i översättning av Monica Forsberg

Denna svarta komedi utspelar sig i en trailerpark i Kalifornien. Där lever Maud, en före detta bartender sen 33
år tillbaka i en husvagn inredd med ”skit som folk har
slängt”. Bland annat en i hennes tycke gräsligt ful tavla
som hon hittat på en loppis. Nu har hon fått veta att den
kan vara en äkta Jackson Pollock! För att bevisa äktheten
har hon lyckats få dit en av New Yorks främsta konstexperter, Lionel Percy som intet ont anande hamnar i en
miljö han aldrig satt sin fot i tidigare. Och helst vill lämna
så fort som möjligt.
Lokal: Nya Teatern, Storgatan 21. Föreställningen börjar
kl. 14.00 och varar ca 80 min. Efter föreställningen diskussion och em-fika med skådespelarna.
Kostnad: 300 kr inkl. em-fika

Bindande anmälan sker på
hemsidan:
www.folkuniversitetet.se/
orebro/osu
senast den 7 februari (Obs!)
Om du inte har möjlighet till
det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist
Välj betalsätt för din kurs. Först
därefter ska du betala! (Se
sid.3.)
Antal deltagare: Min. 50,
max. 70
För mer information, kontakta: Lars Friman 0761-88 12 34
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Onsdagen den 23 mars kl. 14.00 - 16.00

Nyfiken på geologi
Min egen geologiresa började för flera år sedan utifrån ett
stort naturintresse och många vistelser i olika landskap.
Jag stötte på imponerande spår efter inlandsisen, hisnande klippstup, märkliga gropar, vattendrag som försvann på ett mystiskt sätt ... Snart började jag alltmer inse
att vårt land hyser fler skatter med geologiska förtecken
än vad jag som icke-geolog någonsin kunnat föreställa
mig. En ny och spännande värld med olika dimensioner
öppnade sig. En värld med skönhet, fascination, förundran, dramatik, kraft, urtid, nutid, värme och kyla. Och en
värld som jag mer än gärna vill dela med mig av.
Resorna resulterade i boken Nyfiken på geologi - 150 upplevelser i Sveriges landskap - en bok som försöker fylla ett
tomrum i litteraturen när det gäller att visa upp de fantastiska geologiska terrängformer och platser som vårt land
har att erbjuda. Som bara ligger och väntar på just dej!
Under föredraget - förutom landskapsresan i ord och bild
- kommer jag även att förmedla kunskaper om allmän
geologi som förhoppningsvis berikar och gör ämnet mera
greppbart.
Anders Rapp är naturpedagog, författare och fotograf. Förutom
den senaste boken ”Nyfiken på geologi” har han tidigare skrivit naturböcker för allmänheten och naturmetodiska böcker för
UtbildningsRadion, riktade mot skolan.
Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 70 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För mer information, kontakta Åke Olofsson,
0706-36 60 55
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Torsdagen den 24 mars

Rundtur med buss i Örebro
På grund av stort intresse ...
Vi bekantar oss med de förändringar som sker i vår stad.
Före detta stadsarkitekten Lars Edenskär blir vår guide
under ca 3 timmar.
Kostnad: 150 kr inkl. enkel fika
Min. 30, max. 45 deltagare
Samling: Hamnplan kl. 09.45
Parkeringen ICA Parken, Adolfsberg, kl. 10.00
Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För mer information, kontakta:
Åke Jöneby, 0705-69 97 99
Tisdagen den 5 april kl. 14.00

Landshövdingen visar Örebro slott
Maria Larsson, landshövding
Landshövding Maria Larsson tar emot oss och visar runt
i slottets representationsvåning. Vi får se tavlor, tapeter
och textilier samtidigt som vi får följa slottets historia som
landshövdingeresidens från 1700-talet till idag. Visningen
avslutas med kaffe och kakor i en av salarna.
Anmälan senast 27 mars sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Samling: Örebro slott, Inre borggården, kl 14.00. Kom i
god tid.
Max. 60 deltagare
Kostnad: 100 kr
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)

För mer information, kontakta: Ulf Jorner
0706-61 66 55
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Torsdagen den 7 april kl. 14.00-16.00

Besök Elgérigården
Daniel Julius Elgérus föddes 1817 i Norrköping där pappan
var handlare och rådman. Farfar var handlare i Linköping
och det var han som tog namnet Elgérus efter sin hemby
Älghult (som på den tiden stavades Elghult) i Småland.
Vid 17 års ålder begav han sig till Stockholm för att bli
färgare, fick gesällbrev, var gesäll i Tyskland några år,
återvände och blev mästare 1843. Han köpte ett av fyra
färgerier i Örebro och det blev början till en enastående
framgångssaga.
1848 flyttade Daniel Julius till det som nu heter Elgérigården. Vid den stora branden 1854 hade han tur, huset
Trädgården

Foto: Bengt Löfstrand

Elgérigården är skyddad
som byggnadsminne sedan
oktober 2018. Den som vill
läsa mer innan besöket rekommenderas följande sida:
https://www.lansstyrelsen.se/
orebro/besoksmal/kulturmiljoer/
elgerigarden.html
Foto: Bengt Löfstrand

Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till
det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist
Välj betalsätt för din kurs.
Först därefter ska du betala!
(Se sid.3.)
För mer information, kontakta Åke Jöneby, 0705- 69 97 99

klarade sig. På 1870-80-talen expanderade verksamheten
och en stor anläggning byggdes utanför staden vid Västå.
Familjen fick sju barn och dottern Frederica (som kal�lade sig Fredrique) gifte sig med kamreren på Sparbanken
Claes Bergman och de fick sonen, författaren Hjalmar Bergman. Hjalmar besökte ofta sin morfar Daniel Julius och
lekte i trädgården, som fortfarande finns kvar.
Elisabeth och Karl Gustav Sjögren, som bor i Elgérigården
nu, tar emot, bjuder på eftermiddagskaffe och berättar den
spännande historien om huset och dess invånare.
Samling: Vi möts utanför fastigheten Ågatan 2 kl. 14.00.
Kostnad: 100 kr inkl. em-fika
Min. 10, max. 22 deltagare.
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Torsdagen den 28 april kl. 14.00-15.30 (ca)

En kulturhistorisk vandring i centrala Örebro
Det kommer att handla om stadens framväxt efter stadsbranden 1854 fram till våra dagar. Vi kommer att bli varse
historien genom dagens byggnader och stadens offentliga
konst. Det blir ca 1 km vandring och vi kommer att ha tillgång till ljudförstärkning i form av öronsnäckor till max
30 personer.

Per Bäckman är pensionerad gymnasieadjunkt och en mycket
engagerad lokalhistoriker. Han är ordförande i Örebro Hembygdsförening och aktiv i Hjalmar Bergman samfundet och i
flera  konstföreningar.  Under ett 25-tal år har han hållit stadsvandringar i Örebro, framför allt kring arkitektur och offentlig
konst.

Samling: Vid Engelbrektstatyn på Stortorget
Min. 20, max. 30 deltagare
Kostnad: 100 kr
Anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.

Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist
Välj betalsätt för din kurs.
Först därefter ska du betala!
(Se sid.3.)
För mer information, kontakta Katarina Sondell,
0705-16 35 75

Centralpalatset, nationalromantik och jugend, 1911-13
Foto: Bengt Löfstrand
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Tisdagen den 10 maj kl 14.00-16.00

Musikskapande i en föränderlig värld
Vi kommer att prata om musikproduktion i ett bredare
perspektiv. Vi vill fokusera på musikproduktion och
musikskapande då, idag och i morgon. Det handlar om
hur ljudteknik, musikproduktion och låtskrivande utvecklats och hur den skapas idag. Det blir också en del blickar
framåt, med inslag av artificiell intelligens (AI). Vi kommer att bjuda på en spännande blandning av klingande
och talade inslag.
Jan Sparby undervisar i Songwriting/komposition/arrangering,
musikteori, ensembleledning och entreprenörskap vid Musikhögskolan. Han är inriktningsansvarig för inriktning musikproduktion och songwriting (konstnärligt kandidatprogram) och är
projektledare för Musikhögskolans samarbete med Live@Heart.
Han har bland annat komponerat kammarmusik och musik för
storband.
Roger Krieg har arbetat med inspelning, konserter och tv-konserter, låtskrivande och produktion i 35 år. Han arbetade under1990-talet som ljudtekniker i de flesta av våra stora studios,
bl.a Polar Studios, Park studios, EMI Studios och sedan 20 år i
egna studion, Studio S:t Eriksplan 1, som genom åren har spelat
in och mixat många av våra stora artister. Roger har mixat TVkonserter för SVT, TV4, CCTV samt BTV och inför och under
OS i Beijing 2008 hade han uppdrag som ljudkonsult. ”Jag
identifierar mig fortfarande som musiker och spelar fortfarande
på inspelningar och med mitt egna band Atlas Station. Även fast
mitt huvudsakliga arbetsområde under 25 år har varit med fokus
på det ljudtekniska.”
Anmälan senast 3 maj sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Lokal: Konsertsalen, Musikhögskolan, Universitetet,
Gymnastikgatan 1
Min. 20, max. 50 deltagare
Kostnad: 100 kr inkl. mingelkaffe efteråt
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För mer information, kontakta Ulf Jorner, 0706-61 66 55
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Tisdagen den 31 maj, heldag

Fåglar och blommor i norra länsdelen
Våra resor till Knuthöjdsmossen och Björskogsnäs har varit mycket uppskattade och vi upprepar den. På utflykten
kombinerar vi fågelskådning och botanisering. Vi börjar
vid Knuthöjdsmossen nära Hällefors, där vi framför allt
skall bekanta oss med smålommen. Denna fågel häckar
normalt långt in i obanad terräng, men här kan den ses
ifrån en plankad slinga. Många andra fågelarter kommer
vi att få med ”på köpet”.
Vi fortsätter till Björskogsnäs, känt för sina överdådiga
bestånd av guckusko. Vår vandring ger oss dock mycket
mer: andra rara växter, fågelliv och kulturhistoria.
Jämfört med tidigare har vi lagt till lite tid för att hinna
njuta bättre av naturen. Vi intar för- och eftermiddagskaffe
ute i naturen, tag med fika och bröd. Lunchen intas på
Måltidens hus i Grythyttan.
Ta med:
- oömma kläder och dito skor, gärna stövlar
- fika för för- och eftermiddag
- gärna kikare.
Vår guide är Aulis Syväjärvi, ordförande i Hällefors
Ornitologiska Förening och sedan många år uppskattad guide
på båda lokalerna.
Samling: kl. 07.45 för samåkning från den stora parkeringen utanför f.d. Coop Forum på norr (vid väg 50 norrut
strax efter Lillån, vid Dollarstore). Vi samlas vid den stora
Max-skylten.
Hemkomst: Ca kl. 16.30
Kostnad: 300 kr, inklusive lunch. Dessutom betalar med
resande 150 kr/person till bilföraren.
Antal deltagare: Min. 10, max. 15
Vid ihållande regn ställs resan in.
Anmälan senast 24 maj sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
För mer information, kontakta Ulf Jorner,
0706-61 66 55

Guckusko

Foto: Bengt Löfstrand
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Torsdagen den 5 maj, heldag, bussutflykt

Tåkern och Rökstenen
Under bussresan kommer ni få information om runstenar
i allmänhet och om de medeltida städerna Skänninge och
Vadstena och deras betydelse i svensk historia. Guider är
Staffan Blixt och Lars Friman.
Programmet ser ut ungefär så här:
07.30/07.45 Avfärd från Örebro
09.30 ca
Fika vid Naturum Tåkern
10.00-11.00 Grupp 1: Guidad tur i Tåkerns naturreservat
		
Grupp 2: Fri tid vid Naturum Tåkern
11.00-12.00 Grupp 2: Guidad tur i Tåkerns naturreservat
		
Grupp 1: Fri tid vid Naturum Tåkern
12.30		
Lunch Centralkrogen, Väderstad
14.00 ca
Rökstenen, guidning av Staffan Blixt
15.00 ca
Hemfärd. Em-fika längs vägen.
17.00 ca
Hemkomst
Tåkern och Naturum Tåkern
Vid fåglarnas sjö ligger Naturum Tåkern, en port till
naturen och kulturen i Tåkernbygden. ”Sveriges vassaste
naturum” är en unik byggnad, ritad av Wingårdhs
arkitekter och helt klädd av vass.
Vi får gott fika när vi kommer fram till Naturum Tåkern.
Mellan kl 10.00 och 11.00 respektive 11.00 och 12.00 blir
det guidade turer i Tåkerns naturreservat indelade i grupper om max. 24. Då ges också möjlighet att studera utställningarna i Naturum Tåkern.
Ta gärna med kikare och fågelbok och oömma kläder.
Tåkern är en av Nordeuropas mest betydelsefulla fågelsjöar. Hittills har 278 fågelarter setts vid sjön. Runt 130
fågelarter häckar i reservatet, som är drygt 54 kvadrat
kilometer. Exempel är skrattmås, brun kärrhök och trastsångare. Även rariteter som svarttärna häckar här.

”Sveriges vassaste Naturum”
Foto: Bengt Löfstrand

Tåkern

Foto: Bengt Löfstrand
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Mellan åren 1842 och 1844 sänktes sjön med 1,7 meter. Det
blev startskottet för fågelsjön Tåkern. Vassarna runt sjön
började breda ut sig och idag upptar de ca 13 kvadrat
kilometer. Vassarna är en viktig miljö för många arter,
bland annat vassångare och skäggmes. Från vassen kan du
höra rördromens dova tutande som låter som när någon
blåser i en flaska.
Efter sänkningen blev vattendjupet endast 0,8 meter.
Lagom djupt för solljuset att nå ner och skapa mattor av
undervattensväxter där ett smörgåsbord av småkryp,
snäckor och fiskar kan leva.

Lunch i Väderstad
Foto: Bengt Löfstrand

Tåkerns strandängar omfattar drygt 4,5 kvadratkilometer.
Strandängarna är så kallade kalkfuktängar med en mycket
artrik flora. Här finns majvivor och ett flertal orkidéer som
flugblomster, ängsnycklar och honungsblomster.
För att bevara strandängarnas mångfald och förhindra
igenväxning betar varje år cirka 800 djur vid sjön, mestadels nötdjur och cirka 25 hektar sköts med hjälp av slåtter.
Rökstenen vid Röks kyrka
Rökstenen är en av Sveriges mest kända runstenar. Dess
inskrift anses med sina 760 tecken vara världens längsta
runinskrift. Stenen är belägen vid Röks kyrka. Rökstenen
sägs ibland vara startpunkten i den svenska litteraturens
historia som det äldsta bevarade litterära verket.
Guidning av Staffan Blixt.
Rökstenen vid Röks kyrka

Samling:
Hamnplan kl. 07.30
		
ICA Parken, Adolfsberg kl. 07.45
Hemkomst: ca kl. 17

Foto: Bengt Löfstrand

Kostnad: 750 kr inkl. resa, guidning, lunch, fm/em-fika
Bindande anmälan sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
senast den 5 april (Obs!)
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
V.g. ange önskemål om specialkost.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
Antal deltagare: Min. 30, max. 48
För mer information, kontakta: Lars Friman 0761-88 12 34

Cirklar, föredrag & utflykter | 25

Cirklar, föredrag & utflykter
Tisdagen den 17 maj, heldag, bussutflykt

Visingsö och Gränna
När vårens blommor slår ut besöker vi en bygd med anor
från sen vikingatid. Västgötar och östgötar har ett gemensamt intresse av den mytomspunna ön Visingsö mitt i den
djupa sjön Vättern. Vi gör en heldagsresa med tidig start
i Örebro, fm-fika i Grännabygd, färja till ön, guidad tur
med egen buss runt hela ön och djupdykning i dess historia, lunch med varmrökt sik, färja åter till Gränna. Där
möter vi historien om en av stadens minnesvärda söner:
Ballongfararen S.A. Andrées misslyckade polarflygning är
på ett mycket fint sätt skildrad på Grenna Museum. Efter
em-fika och ev. polkagrisköp åter mot Örebro.
Tidsplanen ser ut ungefär så här:
07.00/07.15 Avfärd från Örebro
10.00		
Färja till Visingsö
10.30		
Rundtur på Visingsö med guide
12.45		
Lunch
Färja till Gränna
Visingsborgs slottsruin 14.40		
Foto: visingso.com
15.15		
Grenna Museum & Andréexpeditionen 1897
16.30 ca
Hemfärd. Em-fika längs vägen.
20.00 ca
Hemkomst
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Samling:
Hamnplan kl. 07.00
		
ICA Parken, Adolfsberg kl. 07.15
Hemkomst: ca kl. 20
Kostnad: 850 kr inkl. resa, guidning, lunch, fm/em-fika
Bindande anmälan sker på hemsidan:
www.folkuniversitetet.se/orebro/osu
senast den 17 april (Obs!)
Om du inte har möjlighet till det, ring FU, 019 - 760 32 34.
V.g. ange önskemål om specialkost.
Du får Bekräftelse, så småningom Kallelse och till sist Välj
betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala! (Se sid.3.)
Antal deltagare: Min. 30, max. 48
För mer information, kontakta:
Åke Jöneby, 0705-69 97 99
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Avs. Örebro Senioruniversitet, c/o Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 702 22 ÖREBRO

Styrelse

Programkommitté

Ordförande
Roland Gustafson
0707-33 12 36

Ordförande
Ulf Jorner
0706-61 66 55

Vice ordförande, ledamot
Åke Olofsson
0706-36 60 55

Synnöve Borup
0703-02 25 72

Sekreterare, ledamot
Katarina Sondell
0705-16 35 75

Lars Friman
0761-88 12 34

Kassör, suppleant
Klas Wiklund
0705-36 08 40

Ansvarig medlemsärenden
Åke Jöneby
0705-69 97 99

Ansvarig hemsidan, ledamot
Gunnel Sunesson
019-14 26 53

Ansvarig programkatalogen
Bengt Löfstrand
0703-44 93 33

Ledamot
Ulf Jorner
0706-61 66 55

Åke Olofsson
0706-36 60 55

Suppleant
Klas Göransson
0702-18 02 04

Lovisa Olsson
0703-63 95 17

Katarina Sondell
0705-16 35 75

Örebro Senioruniversitet, c/o Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 702 22 ÖREBRO
Organisationsnr 802438-3062

