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Ordförande har ordet …

Föreningens hemsida
finns på webbadressen
orebrosu.se

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

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.

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.

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.

Inom psykologin finns ett fenomen som kallas ”inlärdhjälplöshet”. Det kan uppstå när vi inte kan förutsäga
vilket resultat våra handlingar kommer att leda till. Vi
tror oss kunna kontrollera vår omgivning via våra hand-
lingar men det visar sig att nästan vad som helst kan
ändå hända. Vi riskerar då att bli lätt deprimerade och
helt ge upp. Vad spelar det för roll när vi ändå tappat
kontrollen?

Jag tycker vårt aktuella tillstånd i samhället liknar detta.
Först lärde vi oss att det lilla coronaviruset gång på gång
kunde överlista oss. Det var som om viruset smet undan
våra försök att kontrollera det. Trots försiktighetsåtgärder
kunde nästan vad som helst hända. Det var lätt att ge
upp och bli fatalistisk.

När vi äntligen lärde oss att något så när kontrollera
smittan rubbades hela balansen igen. Ett ofattbart anfalls-
krig mot Ukraina utspelades inför våra ögon på våra TV-
skärmar. Och här saknar vi helt kontroll. Vi kan inte ens
försöka påverka. Uppgivenhet och apati kan lätt krypa in
i våra liv.

Men ge inte upp! Låt inte apatin övermanna dig! Trots att
vi faktiskt saknar kontroll måste vi ändå försöka att för-
stå det ofattbara. Låt oss stötta och hjälpa varandra i
denna vår strävan till förståelse av en till synes obegriplig
värld som vi inte alltid kan påverka. Senioruniversitetet
erbjuder både gemenskap och många möjligheter att
utbyta tankar som kan leda till ökad förståelse.

Roland Gustafson – ordf styrelsen
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Kulturkvarteret,
Fabriksgatan 4 (hiss finns)

Våra lokaler:

Frälsningsarmén,
Kungsgatan 24

Folkuniversitetet,
Drottninggatan 38, 5 vån.
(hiss finns)

Medlemskap och ”gästmedlem”

Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter.
Årsavgiften är 300 kr för 2022 och då ingår fritt inträde
till nio månadsföreläsningar. Under hösten har du
möjlighet att ta med en ”gästmedlem” som betalar 150 kr
och blir därmed medlem för resten av terminen samt får
katalogen för vt 2023 hemsänd.

Nya medlemmar anmäler sig till Åke Jöneby,
0705-69 97 99 och får sedan faktura från föreningshuset
SEDAB. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med
regler om hur man får behandla personuppgifter. Se
vidare hemsidan. Ring 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.

Anmälan till deltagande
Första anmälningsdag är onsdagen 17 augusti.
Plats ges i turordning efter anmälan.

Anmälan till samtliga aktiviteter:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/

Om du inte har möjlighet till det, ring Folkuniversitetet
(FU) 019 - 760 32 34, som öppnar kl. 9.00.

Betalning
Folkuniversitetet (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.
Först efter ditt val av betalsätt ska du betala. Om du valt faktura så kommer den från
Walley, men bara om du har angett e-postadress ochmobiltelefonnummer.

Om du inte har BankID, e-postadress och mobiltelefonnummer (alla tre krävs) 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.

Foto: Bengt Löfstrand

Avanmälan p.g.a. sjukdom

Det är viktigt att du vid sjukdom ringer/mailar Folkuniversitetet och avbokar senast
samma dag som arrangemanget äger rum. Då har FU möjlighet att plocka bort fakturan.
Annars går ärendet över till Walley och du är skyldig att betala. Observera att Walley
lägger på en förseningsavgift på 60 kronor om du inte betalar före förfallodag. Om du har
frågor om fakturan från Walley, ring Walley direkt 010 – 161 01 00.
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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 7 september kl. 14.00

Tyskland - efter Berlinmurens fall och 16 år med
Angela Merkel, vad händer i Europa efter
starten av kriget i Ukraina?

Förhoppningarna var stora om fred, frihet och välståndnär murar och kommunistdiktaturer föll 1989, men det
följdes i Tyskland av ökande arbetslöshet och sedan euro-
kris. Angela Merkel var som kvinna uppvuxen i östra
Tyskland till en början ofta underskattad, men med 16 år
som förbundskansler blev hon Europas viktigaste
politiker. Hon sökte sig ofta försiktigt fram till breda
kompromisser, och ”att merkla” sig fram blev ett verb på
tyska. Å andra sidan kunde hon ibland ta snabba och
långtgående beslut som att avveckla den tyska kärn-
kraften eller öppna gränserna för flyktingar.

Sen ett knappt år finns en ny regering i Tyskland ledd av
socialdemokraten Olaf Scholz med liberaler och
miljöpartister. Tyskland i Europas mitt står inför ut-
maningarna att hantera krigshot, pandemi, klimat- och
energikris och ett EU där samarbetet haltar.

SvT:s utrikesreporter Rolf Fredriksson har bevakat och
rapporterat från Tyskland sen 1989 och i flera år varit SvT:s
Europakorrespondent baserad i Bryssel. Han ger sin bild av de
senaste decenniernas utveckling och läget i Europa just nu.
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Onsdagen den 5 oktober kl. 14.00

Det var i Calcutta det hände

När den brittiske domaren och filologen William Jones
anländer till Calcutta/Kolkata år 1773 möter han en

kulturell smältdegel. På gatorna talas portugisiska,
persiska, arameiska, holländska, bengali, urdu, hindi och
ibland sanskrit. Med sig i bagaget har han stora kunskaper
i grekiska, latin och persiska och en nyfikenhet på världen
runt omkring sig. William Jones utvecklar idén att de
europeiska språken, persiskan och de indiska är
besläktade och kan spåras långt tillbaka i tiden.

Men, det indiska kolonialväldet var präglat av en i
grunden mycket skev maktstruktur. Mitt föredrag
kommer att handla om hur forskningen i indologi kom att
påverkas av detta och hur den än idag lider av arvet som
den bygger på.

Anna-Pya Sjödin är docent i religionsvetenskap vid Umeå
Universitet med inriktning på sydasiatiska religioner och
sanskrit. Hon disputerade i indologi vid Uppsala universitet på
en avhandling skriven på sanskrit som handlar om 1100-talets
stora indiska debatt rörande kunskapsmedel.
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Onsdagen den 2 november kl. 14.00

Komikerns 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, varieté-
artister eller clowner,
tv-kändisar eller stå-
uppare, men alla har de
haft till uppgift att stå
inför en publik och för-
sökt få den att skratta.
Det har varit en uppgift
som få tagit sig hel-
skinnade 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.

Ta gärna med en
”gästmedlem” i höst!

Se sidan 3.
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Onsdagen den 7 december kl. 14.00

Successful ageing

Åldrandet ses ofta ur ett problematiskt perspektiv,
men utgångspunkten för Successful ageing är en helt

annan. Här handlar det om det hälsosamma åldrandet,
om att undersöka möjligheterna för ett långt och
meningsfullt liv. Samtidigt ses äldre som en resurs – en
grupp som kan bidra till samhället. Inom Successful
ageing studeras därför åldrandet genom hela livscykeln
och ur många olika perspektiv.

Målet för satsningen är att fördjupa kunskapen om
åldrandet och kunna lämna ett påtagligt bidrag till
forskningen inom området. Mycket är tillämpad
forskning som snabbt kan komma till nytta i samhället.
Satsningen startade 2017 och Kerstin Nilsson reflekterar
även över vilka resultat som det tvärvetenskapliga
fokusområdet Successful ageing har uppnått.

Kerstin Nilsson är seniorprofessor vid Örebro Universitet och
är övergripande ansvarig för universitetets satsning inom
området "Successful ageing". Hennes bakgrund är läkare,
gynekolog. Innan pensionen var hon dekan för fakulteten för
medicin och hälsa.

Glöm inte att regelbundet kolla Örebro Senioruniversitets hemsida: orebrosu.se

Ibland tvingas vi ändra lokal eller ställa in i sista stund. Detta meddelas på hemsidan.
Där hittar du också en pdf-fil av programkatalogen (med färre bilder).
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Film

Filmcirkel
En cirkel för dig som är intresserad av filmens historia och
de filmiska uttrycksmedlen. Temat i höst är italiensk film.
Vi ser fyra filmer och startar med den neoklassiska Bittert
ris från 1949 av Giuseppe De Santis.

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. Vid den efterföljande
sammankomsten fördjupar vi oss i filmen och dess
historia.
Min. 8, max. 14 deltagare

Torsdagar 15/9, 13/10, 17/11, 15/12
Tid kl. 14.00-16.00
Cirkelledare Göran Olofsson, 019-31 25 73
Kostnad 200 kr
Lokal Folkuniversitetet, Drottninggatan 38

Anmälan, se sid. 3.

För information om film-
cirkeln, kontakta Göran
Olofsson, 019 - 31 25 73 eller
0702-72 00 61

Tittarcirkel
Före träffarna ser vi en aktuell
film på bio, som vi tillsammans
bestämt vid föregående samman-
komst. Under träffarna delger vi
varandra våra intryck och upp-
levelser och samtalar om detta.

Vår cirkelkoordinator väljer första filmen vi skall se och
förbereder ett fördjupande material om den. Under de
följande träffarna kommer denna förberedelse att fördelas
ut bland villiga cirkeldeltagare som sedan leder samtalet
tillsammans med vår cirkelkoordinator.

Min. 8, max. 16 deltagare

Torsdagar 22/9, 20/10, 10/11, 8/12
Tid kl. 14:00-15:45
Cirkelkoordinator Bengt Sjödin, 0703-35 71 40
Kostnad 200 kr + kostnad för biobesök
Lokal Folkuniversitetet, Drottninggatan 38

Anmälan, se sid. 3.

För information om
tittarcirkeln, kontakta Bengt
Sjödin, 0703-35 71 40
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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

Under pausen finns möjlighet att köpa fika i
Kulturbistron.

Separat anmälan till varje kurs , se sid. 3.

Konflikter

Världens historia tycks vara fylld av stora och små
konflikter. Dessa dramatiska skeden har alltid varit ett
ämne för all slags konst - litteratur, film, bildkonst. Vi ser
på hur konflikter har påverkat bildkonsten och hur de har
skildrats i äldre och nyare tid.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11

1900-talets konst - del II, 1950-2000

Andra delen av en grundlig traditionell genomgång av
1900-talets västerländska konst. Popkonst, Fluxus,
Minimalism, Postmodernism och mycket mer.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11

För information om konstkurserna, kontakta
Åke Jöneby, 0705-69 97 99

Foto: Bengt Löfstrand

Foto: Bengt Löfstrand

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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Separat anmälan till varje
kurs, se sid. 3.

För mer information,
kontakta resp. cirkelledare.

Litteratur

Skönlitteratur onsdag och fredag i Örebro

Vi läser böcker som vi väljer vid första sammankomsten
eller senare efter deltagarnas förslag. Under träffarna
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

Läsecirkel onsdag

Onsdagar 31/8, 21/9, 12/10, 9/11 (Obs ändrat), 14/12
Tid kl. 10.00-11.30 (Obs!)
Cirkelledare Liv Sand, 0706-75 62 37

Läsecirkel fredag

Fredagar 2/9, 23/9, 14/10, 4/11, 2/12
Tid kl. 10.00-11.45
Cirkelledare Christer Håkanson, 0706-55 79 57

Skönlitteratur tisdag - digitalt med Zoom

Detta är läsecirkeln för dig som inte lätt kan ta dig in till
centrala Örebro för varje sammankomst. För dig som
bekvämt vill sitta hemma i den egna fåtöljen med datorn
och diskutera litteratur, eller ibland befinner dig
utomlands. Du får via epost en länk som lätt tar dig till en
gemensam träffpunkt på Zoom. Du behöver internet-
uppkoppling och en dator med kamerafunktion,
mobiltelefon eller en iPad.

Vi läser de böcker vi kommer överens om
tillsammans. Till första mötet ska deltagarna ha
läst Pesten av Albert Camus som finns i pocket.

Kostnad: 100 kr + kostnad för böcker
Max. 8 deltagare
Lokal: Zoom

Tisdagar 6/9, 20/9, 11/10, 1/11, 6/12
Tid kl. 10.00-12.00
Cirkelledare Carin Melin, 0705-83 87 06
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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
(utom den första, se nedan).

Min. 8, max. 12 deltagare per cirkel.
Kostnad: 200 kr per läsecirkel + kostnad för böcker

Separat anmälan till varje kurs, se sid. 3.

Facklitteratur måndag i Örebro

Hur blev människan med språk? Var, när och varför började vi
tala? I boken På spaning efter språkets ursprung
har författaren och fil dr Sverker Johansson
med entusiasm och sakkunskap lyckats skapa
en läsvärd resa genom en djungel av led-
trådar och teorier. I recensionerna om boken
talas om populärvetenskap av högsta klass,
ett bra pedagogiskt grepp samt en prosa med
gott flyt. Boken, som är utgiven på Natur och
Kultur och som finns även som pocket, ska
deltagarna ha läst till första mötet.

Måndagar kl. 14.00-16.15: 19/9, 17/10, 14/11 och 5/12
Cirkelledare: Ulf Jorner, 0706-61 66 55 (admin. frågor)

Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, Örebro

Facklitteratur måndag i Lindesberg

Höstens första bok blir Sidenvägarna – en ny världshistoria. Den
mänskliga historien föddes mitt emellan öst
och väst. Det var här världens stora religioner
såg dagens ljus, det var här varor utväxlades
och språk och idéer började spridas. Här
byggdes imperier upp och gick under. När
västvärldens inflytande nu minskar och
tyngdpunkten åter flyttas österut, sker det
längs samma vägar som för tusen år sedan.
Boken är skriven av historikern Peter
Frankopan. Han förestår Centret för
bysantinska studier vid universitetet i Oxford och har skrivit
en viktig berättelse om de krafter som format den globala
ekonomin och den pågående politiska renässansen i öst.
Cirkeldeltagarna ska ha läst boken inför det första mötet.

Måndagar kl. 10.00 – 12.00: 19/9, 17/10, 14/11 och 5/12
Cirkelledare: Ingalill Senneryd, 0705-20 73 48

Lokal: Lindesberg Arena, lokal Å-läget, Nyborgsgatan 1,
Lindesberg

För mer information, kontakta

Ingalill Senneryd, 0705-20 73
48 eller
Birgitta Emander, 0702-41 08 74

För mer information, kontakta

Ulf Jorner, 0706-61 66 55,
eller
Åke Olofsson, 0706-36 60 55
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Onsdagen den 14 september kl. 14.00-16.00

Berättande trådar – tusenåriga och nutida
broderade mästerverk

Broderiet är textilkonstens främsta och mest varierade
uttrycksform och har använts för storslagna och

krävande projekt över tid och rum. Tusenåriga exempel
från Kina och Peru presenteras, liksom ett urval av textil-
historiska monumentala verk, som de i Bayeux och från
Överhogdal.

Arts & Crafts-rörelsen i 1800-talets England vurmade för
broderi som den yppersta handtekniken i kampen mot
maskinålderns massproduktion. I Sverige vördades också
de folkliga sömnadstraditionerna och främjades starkt i
förra sekelskiftets förnyelse av det textila konsthantverket.
Och idag arbetar etablerade konstnärer åter på stor skala
både med nål och tråd och digitala symaskiner!

Désirée Koslin är professor em. vid Fashion Institute of
Technology, New York City, med fokus på textiliers
konsthistoria, material och tekniker. Hennes publikationer
inkluderar titlar om medeltida dräkt och textil, samisk duodji,
och materialkultur. Hon har varit verksam i designindustrin och
ställer regelbundet ut sina vävda verk.

Anmälan, se sid. 3.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 90 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta Synnöve Borup
0703-02 25 72
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Tisdagen den 13 september kl. 14.00-16.00

(Obs! Tryckta katalogens datum ändrat.)

Profilering och positionering vid Örebro
universitet

Örebro universitet är ett ungt och framgångsrikt
lärosäte med stor bredd i forskning, utbildning

samverkan och innovation.

Sedan 2015 har universitet har ökat
antalet anställda från ca 1300 till
nästan 1700 personer idag. Antalet
vetenskapliga artiklar har
dubblerats och de flesta
utbildningsprogram har högt
söktryck och mycket god
anställningsbarhet. Trots detta
behöver universitetet bli bättre på
att profilera och synliggöra sin verksamhet.

Föredraget kommer att ta upp olika aspekter av detta,
särskilt i relation till regeringens s.k. profilområden.

Johan Schnürer är rektor för Örebro universitet sedan 1 juli
2016. Johan har grundutbildning i kemi, cellbiologi och
mikrobiologi från Uppsala universitet. Han disputerade vid
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, år 1985 på en avhandling
om marksvampars betydelse för kol- och kväveomsättning och
är sedan år 2000 professor i mikrobiologi vid SLU.

Johans forskning har handlat om livsmedelsburna mikro-
svampar och om deras interaktion med mjölksyrabakterier och
propionsyrabakterier. Johan har mångårig pedagogisk
erfarenhet, bland annat som kursledare under tio år för
påbyggnadskurser inom livsmedels- och fodermedels-
mikrobiologi samt för nordiska och svenska doktorandkurser i
mikrobiologi.

Johan har flera patent och en av innovationerna från hans
forskargrupp finns som en produkt för biologisk konservering i
20-talet länder.

Anmälan, se sid. 3.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 90 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta Ulf Jorner 0706-61 66 55

Foto: Bengt Löfstrand
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Tisdagen den 27 september kl. 14.00-16.00

Covid-19 och vaccination

Den 30 januari 2020 klassade WHO utbrottet av det då
nya coronaviruset som ett internationellt hot mot

människors hälsa och den 11 mars deklarerades att
covid-19 var en pandemi.
Målet har sedan hela tiden
handlat om att minska
sjukdom och dödlighet i
covid-19, men också att
minska andra negativa
konsekvenser för individen
och samhället till följd av
pandemin. Det har varit en
lång och tuff resa, med
många och tvära vändningar.

Vaccination är och kommer vara det viktigaste verktyget
mot covid-19 och i Sverige har vi nått en hög vaccina-
tionstäckning. Men skyddet avtar över tid, och det är
förväntat att påfyllnadsdoser behövs även framöver.

Andelen äldre människor ökar och många lever ett
mycket aktivt liv upp i åren vilket innebär ökad risk för
smittor. Vi behöver därför vaccinera oss mot andra
smittsamma sjukdomar under hela vårt liv.

År 2020 utsågs Gunlög Rasmussen till årets Örebroare med
motiveringen ”Att hon pedagogiskt, tydligt och med säker
utstrålning fått allmänheten förstå och känna sig lugnare i vår
största samhällskris”. Gunlög Rasmussen är utbildad läkare vid
Umeå universitet, flyttade till Örebro i slutet av 90-talet och har
därefter arbetat i Region Örebro län. Hon blev specialist i
infektionsmedicin 2008 och har disputerat om Staphylococcus
aureus bakteriemi. Sedan 2018 har Gunlög arbetat som
smittskyddsläkare i regionen, ett uppdrag som innebär ett
samlat ansvar att leda, planera och organisera smittskydds-
arbetet i regionen.

Anmälan, se sid. 3.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 90 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta Lovisa Olsson
0703-63 95 17
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Tisdagen den 18 oktober kl. 14.00-16.00

Nyare perspektiv på tidningspressens historia

Presentationen diskuterar nyare synsätt på mediernas
och särskilt tidningarnas historia genom nedslag i

konkreta exempel – från enkla provins- avisor, över
monument i både brons och papper, till modern
propaganda. Alltid med bäring på vår egen tid och
belägenhet.

Patrik Lundell, professor i historia vid Örebro Universitet,
forskar om mediernas historia. Han disputerade i idé- och
lärdomshistoria på en avhandling om förändrade redaktörsideal
från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Därefter har
han bland annat, som i boken Attentatet mot Hiertas minne,
studerat hur den svenska pressen marknadsfört sig själv. Han
har även undersökt protyska mediestrategier vid tiden för
andra världskriget och gav tillsammans med ett par kolleger ut
boken De intellektuellas förräderi?: intellektuellt utbyte
mellan Sverige och Tredje riket. För närvarande tar han
hjälp av algoritmer för att förstå textflödena inom 1800-talets
dominerande kommunikationssystem och undersöker dess
tröghet och viralitet, dess centrum och periferier.

Anmälan, se sid. 3.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 90 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta
Åke Olofsson 0706-36 60 55
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Onsdagen den 9 november kl. 14.00 - 16.00

Varför var läkarutbildningen viktig för så många
och hur gick det egentligen till?

Örebro fick en universitetsfilial samtidigt som Lin-
köping 1967. Den byggde på en Socialhögskola och

en Gymnastik- och Idrottshögskola samt enstaka ämnen.

Linköping fick en läkarutbildning med medicinsk fakultet
och en teknisk högskola med civilingenjörsutbildning. Ut-
vecklingen i Linköping blev dramatisk. Linköping blev
också universitet 1975 och hade då två fakulteter och inom
kort tre. Någon motsvarande utveckling skedde inte i
Örebro. Tvärtom ökade avståndet mellan de två lärosätena
under lång tid. Högskolan i Örebro blev universitet 1999
efter en formidabel upphämtning av dåvarande rektor
Ingemar Lind och medarbetare. Det skedde trots att
bedömargruppen var negativ till utnämningen men där
regeringen grep in och gav Högskolan universitetsstatus.

Regionsjukhuset i Örebro blev under 1990-talet landets
enda Regionsjukhus eftersom alla andra Regionsjukhus
blev Universitetssjukhus. Samtidigt utsattes Region-
sjukhuset för återkommande unikt stora ekonomiska och
personella reduktioner.

Utgångsläget för den högre utbildningen i länet var inte
det bästa.

Vägen till samarbete mellan Örebro Universitet och
Regionsjukhuset för att kunna skapa en egen läkar-
utbildning på universitetet och ett eget Universitets-
sjukhus beskrivs i föredraget som också beskriver den
starka mobilisering som skedde. Stödet kom från alla håll i
länet samt från enstaka omgivande landsting. Motståndet
var dock oändligt mer omfattande. Det fanns helt enkelt
ett monumentalt motstånd från stora delar av landet. Hur
vi tacklade ett sådant motstånd och hur vi till slut besegr-
ade motståndet beskrivs liksom vilken betydelse beslutet
fick för hela länet i många dimensioner liksom för univers-
itetets nationella och internationella position.

Utmaningen handlade egentligen om länets utveckling -
från sko till bok.

Jens Schollin, född i Örebro, barnläkare och professor i
barnmedicin, f.d. rektor vid Örebro Universitet. Jens ansvarade
för omvandlingen till Universitetssjukhus och för
uppbyggnaden av en medicinsk fakultet med läkarutbildning.

Anmälan, se sid. 3.

Lokal: Frälsningsarmén,
Kungsgatan 24
Min. 30, max. 90 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta
Lars Friman 0761-88 12 34
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Torsdagen den 10 november kl. 10.30-12.00 (Obs tiden)

Hildegard av Bingen och hennes tid

Ett porträtt – förmedlat med mycket bilder och musik –
av abbedissan Hildegard av Bingen, en av 1100-talets

mest fascinerande personligheter.

Hildegard grundade ett eget kloster Rupertsberg i Bingen
am Rhein och brevväxlade kritiskt med påven och andra
makthavare. Hon var också visionär, diktare,
bildkonstnär och dramatiker, och hennes många sånger
spränger gärna sin tids musikaliska gränser. Men skulle
hon själv ha kallat sig kompositör?

Måns Tengnér är musikvetare, journalist, föreläsare,
körsångare, musikreseledare med mera. Han ger ofta
musikföreläsningar för bl.a. Senioruniversitet och Kungl.
Filharmonikernas vänner och medverkar regelbundet i
Musikrevyn i P2.

Anmälan, se sid. 3.

Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen 4 vån., Fabriksgatan 4
Min. 30, max. 80 deltagare
Kostnad: 150 kr

För mer information, kontakta Katarina Sondell
0705-16 35 75



18 | CIRKLAR, FÖREDRAG & UTFLYKTER

CIRKLAR, FÖREDRAG & UTFLYKTER

Onsdagen den 23 november kl. 14.00-16.00

Kvarntorpsområdet – geologi, historia och
framtida miljöproblem?

Under andra världskriget led Sverige brist på olja för
marinen och började då producera olja och andra

produkter ur Närkeskiffern i Kvarntorp. Verksamheten
var tekniskt avancerad och drev utvecklingen framåt,
men var samtidigt skitig och lämnade efter sig ett enormt
berg av avfall som idag fortfarande brinner. Föredraget
belyser historien, dåtidens, nutidens och framtidens
miljöproblem inom ett av Sveriges mest förorenade
områden.

Mattias Bäckström är docent i kemi vid Örebro Universitet och
har under de senaste 20 åren jobbat med olika typer av avfall
som läcker spårelement till sin omgivning. Kvarntorpshögen är
ett framträdande objekt som är både intressant ur ett historiskt
och ett miljömässigt perspektiv.

Anmälan, se sid. 3.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 30, max. 90 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta Ulf Jorner 0706-61 66 55
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Söndagen den 30 oktober - heldag

Wermland Opera i Karlstad

Wermland Opera ger Titanic The Musical - en
ensemblemusikal där vi får följa olika livsöden från

första till tredje klass. Musikalen börjar i hamnen i
Southampton när passagerarna går ombord. Vi ser
autentiska personer som var med på Titanics jungfrufärd
och får följa dem under tre fantastiska dagar till havs. Det
är skeppsbyggaren, kaptenen, ägaren och flera resenärer
med stora drömmar om en strålande framtid i Amerika.
De är också övertygade om att de gått ombord på världens
mest moderna skepp, ett helt osänkbart …

Med 22 personer i ensemblen och en stor orkester blir
Titanic the Musical en hisnande, överväldigande och

drabbande musikalupplevelse!

Läs mer på
wermlandopera.com/evenemang/titanic-the-musical/

Samling: Hamnplan kl. 10.45 eller
ICA Parken, Adolfsberg kl. 11.00

Hållpunkter: Lunch på restaurang Matbruket på
Värmlands Museum ca kl. 12.45
Föreställningen börjar kl. 15.00
Hemkomst ca kl. 19

Kostnad: 850 kr inkl. resa, lunch, biljett på parkett

Bindande anmälan, se sid. 3, senast den 30 september.
V.g. ange önskemål om specialkost.

Antal deltagare: Min. 25, max 46

För mer information,
kontakta
Åke Jöneby, 0705-69 97 99



Ordförande
Roland Gustafson
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Synnöve Borup
0703-02 25 72
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Ulf Jorner
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