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Ordförande har ordet …

Örebro Senioruniversitet – ÖSU – är en förening för
seniorer som är intresserade av att lära nytt. Föreningen
bygger på ideell verksamhet och är politiskt, fackligt
och religiöst obunden.

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.

Bara några dagar efter att jag fötts till denna värld tog
Hitler sitt liv och Andra Världskriget gick mot sitt

slut. Jag trodde aldrig jag skulle behöva uppleva ett nytt
krig i Europa. Men så anföll Putin Ukraina och allt
ställdes på ända. Ingen vet idag ens hur morgondagen
kommer att te sig. Inte ens i Sverige kan vi känna oss
trygga!

Vad kan vi som enskilda människor göra? Vi kan
åtminstone försöka skapa ett visst mått av lugn genom
att utveckla våra kontakter med andra människor. Vår
förening står då öppen. Genom att deltaga i våra
aktiviteter ingår du i en gemenskap som kan skapa ett
visst lugn i en bekymmersam tid.

Bläddra i lugn och ro igenom vårens Programkatalog och
välj att delta i det just Du lockas av.

Känn dig hjärtligt välkommen till gemenskap och
intellektuell stimulans!

Roland Gustafson
Ordförande styrelsen

Kallelse
till årsmöte 2023
Årsmötet äger rum i direkt
anslutning till månadsmötet
onsdagen den 1 mars 2023 i
Frälsningsarméns lokal.
Mötet startar omedelbart
efter föreläsningen.

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

Roland Gustafson
ordförande styrelsen

Katalogproduktion: Bengt Löfstrand
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Kulturkvarteret,
Fabriksgatan 4 (hiss finns)

Våra lokaler:

Frälsningsarmén,
Kungsgatan 24

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

Medlemskap

Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter.
Årsavgiften är 300 kr för 2023 och då ingår fritt inträde
till nio månadsföreläsningar inkl. kaffe. Medlemsavgiften
betalas till bankgiro 5147-5259 Örebro Senioruniversitet
senast 2023-01-31. Ange OCRnr enligt bifogade faktura.

Nya medlemmar anmäler sig till Åke Jöneby,
0705-69 97 99 och får sedan faktura. Ring till Åke vid
ändrad postadress eller e-postadress.

Föreningshuset Sedab handhar medlemsregistret. Vi
följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om
hur man får behandla personuppgifter. Se vidare
hemsidan.
En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i
föreningens verksamhet. Som medlem har du dessutom
10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser. För att
få del av rabatten, v.g. ring FU, 019 - 760 32 34.

Anmälan till aktivitet
Första anmälningsdag ärmåndagen 19 december.
Plats ges i turordning efter anmälan. Om aktiviteten
redan är fulltecknad sätts du på väntelista.

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 - nya rutiner från vt 2023
Efter anmälan får du omgående en Bekräftelse. Ca 2 veckor före kursstart kommer en
Kallelse. I kallelsen finns också anvisningar om Betalning:
Avgiften betalas till bankgiro 5913-1607, Örebro Senioruniversitet, senast 7 dagar före
kursstart. Ange Ditt namn + kursens namn under Meddelande (inget OCRnr).
Observera att det är olika bankgiro för medlemsavgift och kursavgifter. Inga avgifter
betalas till Folkuniversitetet eller Walley. För frågor om fakturan, kontakta ansvarig för
respektive aktivitet.

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. Avgiften kommer då att återbetalas.

Vid resor gäller speciella regler. Anmälan är bindande och avgiften ska betalas senast 30
dagar före. Avgiften återbetalas endast vid sjukdom och med läkarintyg. Se information
vid resp. aktivitet och på hemsidan.
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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 11 januari kl. 14.00

Björnar, blodproppar och Påskön - Vad kan vi
lära oss om naturen?

Biomimetik, att efterlikna naturen för att lösa mänskliga
problem, har varit ett forskningsområde som givit oss

många spännande uppfinningar och framför allt
läkemedel som räddat och förbättrat många liv både i
stort och smått. Att tänka utanför boxen och se sig
omkring i vår natur för lösningen på mänskliga
sjukdomar ledde forskare i Örebro till att man vände
blicken mot den fantastiska nordiska brunbjörnen. Björnen
äter sig grovt överviktig på hösten, lägger sig sedan för en
flera månader lång tupplur för att vakna upp på våren
utan biverkningar från den långa inaktiva perioden.

Samma beteende hos en människa skulle inte sluta lika
lyckligt; blodproppar, stroke, förlorad muskelmassa,
njursvikt och många fler tråkiga allvarliga komplikationer.
Det finns alltså några finurliga mekanismer hos björn som
vi kan ta lärdom av. Denna föreläsning kommer att handla
om exempel på biomimetik, hur man tar blodprover på
vilda björnar på vintern och på sommaren och vad vi har
lärt oss hittills från den nordiska brunbjörnen.

Helena Isaksson är Legitimerad Biomedicinsk Analytiker
(BMA) som började jobba inom Laboratoriemedicin USÖ, 2001.
Sedan 2004 har hon jobbat med forskning på deltid och
disputerade 2019 vid Medicinska fakulteten Örebro Universitet
inom Biomedicin. Avhandlingen handlade om RNA som
biomarkör vid svåra sjukdomar. Idag jobbar hon med
cancerdiagnostik på avdelningen för Klinisk Patologi och
Genetik inom Laboratoriemedicin, forskar på deltid och föreläser
en del på BMA-utbildningen.
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Onsdagen den 1 februari kl. 14.00

Bergsmannen - en speciell företagare
Bergsmän har funnits sedan medeltiden och de var bönder
som dessutom drev bergsbruk, dvs. de bröt malm som de
förädlade till tackjärn. Detta såldes sedan vidare till
bruken som förädlade det till stångjärn.

Åke Granberg, ordförande i Grythyttans Hembygdsförening,
ger oss några reflektioner om bergsmännens plats i
samhället, socialt och yrkesmässigt, under den tid de var
verksamma inom sin näring - bergsbruk och
järnhantering.

Trehörnings masugn utanför Mariedamm
Foto: Bengt Löfstrand

Närbild av masugnen
Foto: Bengt Löfstrand
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Onsdagen den 1 mars kl. 14.00

Litteraturens Paris - från Balzac till Modiano

Paris är en mytomspunnen stad dit människors längtan
och drömmar stått under århundraden. Det är också

en stad som är starkt
förknippad med litteratur.
Följaktligen är den ett
återkommande tema i såväl
romaner och poesi som konst.
Under främst 1800-talet lades
grunden till Paris som en världsmetropol
och staden fick en framträdande plats i
flera av seklets realistiska romaner
av Balzac, Victor Hugo och Emile
Zola för att nämna några. Intresset
för Paris fortsatte under 1900-talet
och inte minst i nobelpristagaren
Modianos böcker är Paris navet för
handlingen.

Lena Kåreland, professor em. i svenska med inriktning mot
didaktik och litteraturvetenskaplig
ämnesteori vid Litteraturvetenskapliga
institutionen i Uppsala. Lena har ägnat sin
forskning främst åt barnlitteratur och
skrivit bl.a. en biografi över Lennart
Hellsing, En sång för att leva bättre
(2002). Hon har också skrivit om fransk
litteratur, t. ex. en biografi över George
Sand, Älska det är allt (2014). Senaste
utkomna boken är Franska flanörer
(2021).

Montmartre med Sacré-Cœur
Foto: Bengt Löfstrand

Moulin Rouge
Foto: Bengt Löfstrand

Place du Tertre i 18:e
arrondissementet.
Foto: Bengt Löfstrand

Efter föredraget blir det årsmöte, se kallelse på sid. 2.
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Onsdagen den 5 april kl. 14.00

Islam - dess uppkomst och lära

Islam är världens näst största religion och sedan någraår tillbaka är den också Sveriges näst största och
snabbast växande. I den här föreläsningen ger David
Thurfjell en introduktion till denna religions uppkomst,
historia och mest kännetecknande särdrag.

David Thurfjell är religionshistoriker, professor i
religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han har forskat
framför allt om shiitisk islam i Iran och har undervisat i
islamologi vid flera olika universitet i Sverige och utomlands.

Onsdagen den 3 maj kl. 14.00

Ryssland och kampen om Ukraina

Försök att införliva Ukraina har efter ryskarevolutionen knappast handlat om inkluderande
föreställningar och gemenskap.

För att komma närmare svaret på frågan varför det är
möjligt att föra ett krig mot Ukraina utan att ta hänsyn till
människoliv, kommer föreläsningen ta avstamp i Stalins
kollektivisering av lantbruket i början av 1900-talet.
Konsekvensen blev Holodomor, då miljoner människor
dog i svält och ukrainarna anklagades för att ha orsakat
svälten själva. Vad har den historiska erfarenheten med
Putins krig mot Ukraina att göra?

Diskussionen kring Stalins kollektiviseringspolitik
kommer länkas till de båda ryska ledarnas föreställningar
om Ryssland, där identitet, egendom och nationalitet
tolkas och omtolkas i politikens syfte.

Izabela Dahl är docent och universitetslektor i historia vid
Örebro Universitet. Hennes intresse gäller europeisk modern
och samtidshistoria och hennes forskning berör migrations- och
flyktingshistoria, antisemitismens historia, judisk historia,
europeisk minneskultur och internationella relationer.
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Film

Filmcirkel
En cirkel för dig som är intresserad av filmens historia och
de filmiska uttrycksmedlen. Temat för våren är regissörer
som skapat personliga verk utifrån sin vision om
filmmediets möjligheter. Till första
träffen ska du ha sett Land och frihet
från 1995 av Ken Loach.
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 ström-
mande, 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 26/1, 23/2, 23/3, 20/4
Tid kl. 14.00-16.00
Cirkelledare Göran Olofsson, 019-31 25 73
Kostnad 200 kr
Lokal Folkuniversitetet, Drottninggatan 38

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning:
Filmc

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 19/1, 9/2, 9/3, 13/4
Tid kl. 14:00-16:00
Cirkelkoordinator Bengt Sjödin, 0703-35 71 40
Kostnad 200 kr + kostnad för biobesök
Lokal Folkuniversitetet, Drottninggatan 38

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning:
Tittarc

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

Foto: Bengt Löfstrand
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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/betalning till varje kurs , se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Konst 1 resp. Konst 2

Konst 1 - 1900-talets konst del III
Allt det som hamnade mellan stolarna i den traditionella
genomgången av 1900-talet. De udda konstnärskapen, de
små riktningarna, det utomeuropeiska. Kort sagt all den
spännande konst som inte fick plats i del I och II.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3,

Konst 2 - Amerika
Amerika är två stora kontinenter. Här har producerats
konst nästan lika länge som i Europa. Här finns hela
spektret från uråldriga högcivilisationer till det allra
senaste. Ibland har man hängt på europeiska trender,
ibland har man skapat egna. Vi letar efter det
amerikanska. Finns det inom konsten en motsvarighet till
”The Great American Novel”?

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 24/1, 7/2, 7/3, 21/3 , 4/4

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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Cirkelledare Carin Melin,
0705-83 87 06

Separat anmälan/betalning
till varje kurs, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning:
Läsec-ons, Läsec-fre resp.
Läsec-zoom

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 11/1, 8/2, 8/3, 29/3, 26/4, 24/5
Tid kl. 10.00-11.30 (Obs!)
Cirkelledare Liv Sand, 0706-75 62 37

Läsecirkel fredag

Till första mötet ska deltagarna ha läst Amerikansk
jord av Jeanine Cummins, Bazar Förlag

Fredagar 13/1, 3/2, 24/2, 17/3, 14/4, 5/5
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 Herr Arnes penningar av Selma Lagerlöf.

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

Tisdagar 10/1, 7/2, 28/2, 21/3, 11/4, 2/5
Tid kl. 14.00-16.00
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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/betalning till varje kurs, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Fackc-Öo resp. Fackc-Linde

Facklitteratur måndag i Örebro

Arbete - en historik över vad vi gör med vår tid
av den brittiska antropologen James Suzman
är en sådan där sällsynt bok som ställer
invanda tankesätt på ända. En skarp och
originell ny historik som utmanar vårt
förhållande till arbete. Boken, som är
utgiven på Natur och Kultur, ska deltagarna
ha läst till första mötet.

Måndagar kl. 14.00-16.15: 23/1, 27/2,
27/3, 8/5

Cirkelledare: Ulf Jorner, 0706-61 66 55 (admin. frågor)
Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, Örebro

Facklitteratur måndag i Lindesberg

Vårens första bok blir Neandertalmänniskan – på spaning efter
försvunna gener.Med den världsberömda genetikern och
nobelpristagaren Svante Pääbos forskning
har historien om människans ursprung
skrivits om från grunden.
I Neandertalmänniskan tar Svante Pääbo med
läsaren på en spännande resa på jakt efter
urgammalt DNA. Från undersökningar av
fornegyptiska mumier i Uppsala till ett
internationellt forskningsprojekt där
författarens team lyckats rekonstruera
neandertalarnas arvsmassa. Resultatet visar
att neandertalarna, innan de dog ut för ungefär 30 000 år
sedan, fick barn med våra förfäder.
Svante Pääbo berättar inte bara om sina fascinerande
forskningsresultat utan skildrar även forskningens mänskliga
dimensioner – hur samarbete och konkurrens kan leda till nya
insikter men också till felsteg och motgångar. Cirkeldeltagarna
ska ha läst boken inför det första mötet.

Måndagar kl. 10.00 – 12.00: 23/1, 27/2, 27/3, 8/5
Cirkelledare: Ingalill Senneryd, 0705-20 73 48
Lokal: Blombergska gården, Kungsgatan 48, 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 25 januari kl. 14.00-16.00

”Som plåster på själen”- om varför vi mår bra
av musik

Musik är inte bara en källa till glädje och fina
upplevelser, utan kan även vara direkt

hälsobringande. I sin föreläsning kommer Katarina
Lindblad att berätta om hur musik kan påverka hälsa och
välbefinnande; och hur det kommer sig att musik berör
oss på det sätt som det gör. Med utgångspunkt i
musikterapeutisk forskning och praktisk erfarenhet,
väver hon även in resultat från sin egen avhandling, som
handlar om hur musik kan bidra till välbefinnandet hos
äldre män, och varför det är en viktig fråga att ställa.

Katarina Lindblad är musikterapeut och fil.dr i musik-
vetenskap, med inriktning musik och hälsa. Katarina arbetar
som musikterapeut i palliativ vård och på egen mottagning.
Hon är också ofta anlitad som föreläsare och utbildar
vårdpersonal i hur de kan använda musik som vårdåtgärd i
demensvården. Till Örebro universitet återkommer Katarina
ibland för att undervisa i musikpsykologi och handleda
uppsatser. Hennes röst kan verka bekant för den som lyssnar på
Sveriges Radio P2, där hon har arbetat i 30 år som frilans-
presentatör av klassisk musik.

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Musik

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 25, max. 80 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta Lovisa Olsson,
0703-63 95 17

Inför året som kommer har vi glädjande noterat att det tillkommit många nyamedlemmar i vår förening.

Du kanske är intresserad av att engagera dig som cirkelledare, hålla ett föredrag eller bli
aktiv i programutskottet?

Hör gärna av dig till någon av oss aktiva vars kontaktuppgifter finns på sista sidan av
programmet. Vårt motto är ju ”för seniorer av seniorer”.

Känn dig hjärtligt välkommen!
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Onsdagen den 15 februari kl. 14.00-16.00

Mässing - ett klassiskt material

Det första mässingsbruket i Sverige grundades 1571 i
Vattholma i Uppland, men lades ner ganska snart.

Sverige hade stora skulder till Hansan och man ville
minska importen av mässing och öka inhemska
tillverkningen för att kunna exportera. På 1600-talet
grundades ett flertal mässingsbruk i Sverige; Nyköping
1606, Skultuna 1607, Vällinge 1624, Nacka 1625,
Norrköping 1627, Gusum 1661 och Bjurfors 1667. De
flesta upphörde under 1700-talet - men Skultuna
Messingsbruk finns kvar!

Inför en resa till SkultunaMessingsbruk (onsdagen 12
april, se sid. 17) möter vi Kurt
Nilsson, medlem i Samlar-
föreningen Engelbrekt i
Örebro. Kurt visar och berättar
om populära föremål i mässing
samt om silversmeden Pierre
Forssell, en känd designer vid
Gense (1952-1964) och
Skultuna (1955-1986).

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Mässing

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 25, max. 80 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

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

Mässing
är en legering mellan
koppar och zink, ofta i
förhållandet 63% koppar
och 37% zink. Smältpunkt
ca 900°. Färgen är gul/
gulröd och kallas ibland
”gulmetall” eller
”fattigmansguld”.

Lykta, design Pierre Forssell, (1960-talet)
Foto: Skultuna Messingsbruk

Infinity ljushållare, design:
Bernadotte & Kylberg (2000-talet)
Foto: Bengt Löfstrand
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Torsdagen den 16 februari kl. 14.00-16.00 (start)

Fågelskådning för seniorer

Fågelskådning är en underbar hobby som ger finaupplevelser i naturen, ensam eller med likasinnade. Det är
en sysselsättning för alla åldrar, men vi seniorer tar det nog
litet lugnare än tonåringarna.

Kursen omfattar sex tillfällen, två inne och fyra ute. Vid
inomhusmötena går vi igenom dels grunderna i
fågelskådning, som kikare och fågelböcker, dels de viktigaste
fågelfamiljerna och vad som karaktäriserar dem.
Utomhusmötena består av besök på Närkes bästa fågellokaler,
från Tysslingen på vårvintern till Kilsbergen en
försommarkväll. Dessemellan besöker vi Oset och Kvismaren.

Inomhusmötena har fasta tider, se nedan. Men för
exkursionerna är vi beroende av hur snabbt våren kommer,
det är t.ex. ingen bra idé att stå vid Tysslingen innan
sångsvanarna kommit.Därför är de tidpunkter som ges
nedan preliminära. De definitiva tiderna och annan
information, t.ex. samlingsplatser, meddelas vid
inomhusmötena och per e-post.

Tag med kikare och fågelbok (tips om kikare och fågelböcker
ges på första inomhusmötet)!

Kursledare: Ronnie Lindqvist, ordförande i Närkes
ornitologiska förening och Ulf Jorner, tidigare ordförande i
samma förening.

Min. 8, max. 14 deltagare
Kostnad: 200 kr. Till detta kommer resekostnader
(samåkning).

Tider för inomhusmötena:
Torsdagen 16/2 kl. 14.00-16.00,
Torsdagen 16/3 kl. 14.00-16.00
Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38

Preliminära tider för exkursioner:
Torsdagen 2/3 kl. 09.00-11.00 Tysslingen
Torsdagen 6/4 kl. 08.00-12.00 Oset
Torsdagen 4/5 kl. 07.00-11.00 Kvismaren
Torsdagen 8/6 kl. 20.00-24.00 Kilsbergen

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Fågel

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

Obs! Exkursionerna är inte
anpassade för personer med
rullstol eller rollator.



Onsdagen den 15 mars kl. 14.00-16.00

Hållbarhetskrisen – vad den består av och hur vi
kan möta den

FN:s miljöorgan UNEP har konstaterat att vi står infören tredubbel kris: Klimatkrisen, förlusten av biologisk
mångfald och gift- och kemikaliekrisen. Tillsammans
utgör de en komplicerad blandning som kräver klokskap
och samarbete. Men under den senaste tiden har det blivit
tydligt att vi står inför en rad andra utmaningar. Covid-19
pandemin visar vår sårbarhet gentemot nya virus och
smittsamma sjukdomar. Rysslands anfallskrig mot
Ukraina ritar om den geopolitiska och säkerhetspolitiska
kartan och en utbredd antibiotikaresistens kan innebära
att vi inom några år står utan verkningsfulla mediciner
vid bakteriella infektioner. Samhället står också inför en
omstöpning av samhällskontraktet mellan stat och med-
borgare där många grupper upplever sig stå utanför
samhällets gemenskap med utanförskap, kriminalitet,
alienation och ensamhet som följd. Den sociala väven slits
itu. Lägg så till en ekonomi med hög inflation, höjda
räntor och lågkonjunktur i sikte så blir bilden ännu
dystrare.

Sammantaget kan alla dessa utmaningar spåras tillbakatill en samhällskris. En samhällskris som bottnar i en
ohållbar tillvaro för många delar av såväl
samhälle som ekosystem. Vi möter en mång-
facetterad och mångbottnad hållbarhetskris.
Detta föredrag handlar om denna hållbar-
hetskris och Örebro universitets roll att
utveckla och sprida nödvändig kunskap för
den samhällsomställning som krävs för att
möta krisen.

Frans Prenkert är professor i företagsekonomi vid Örebro
universitet och forskar om hur samhället organiseras och hur
våra ekonomier kan göras hållbarare. Han är chef för Center for
Sustainable Business – CSB vid Handelshögskolan och
ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid
– PSF. Han har skrivit ett flertal böcker och artiklar i en mängd
vetenskapliga tidskrifter om hur vi organiserar ekonomier och
industrier för innovation och hållbarhet. Han är vetenskapligt
kompetent domare i Patent- och Marknadsöverdomstolen vid
Svea hovrätt och har haft ett flertal gransknings-, utrednings-
och konsultuppdrag för bland annat Vinnova, Energimyndig-
heten, Trafikverket och Universitetskanslersämbetet och
föredragit frågor för riksdagens energi- och trafikutskott.
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Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning:
Hållbarhet

Lokal: Frälsningsarmén,
Kungsgatan 24
Min. 25, max. 80 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information,
kontakta Åke Olofsson,
0706-36 60 55

Foto: Bengt Löfstrand
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Onsdagen den 22 mars kl. 14.00-16.00

Moraliska tankeexperiment

Om allt som har ett värde är våra upplevelser kunde
man väl lika gärna sövas ned till en behaglig

permanent dröm? - Om du håller med om att du måste
rädda ett drunknande barn precis framför dig, bör du då
också hålla med om att du borde göra mer för att rädda
livet på människor på andra sidan jorden vilkas liv också
är i fara?

Filosofer diskuterar ofta med hjälp av olika
tankeexperiment, alltså påhittade mer eller mindre
fantasifulla situationer. Syftet är att illustrera, förstå och
utvärdera olika idéer och positioner. Men hur värdefullt
är egentligen detta grepp, och vad kan vi lära oss av att
fundera på dem och att fundera kritisk på själva denna
metod?

Henrik Ahlenius har forskat i praktisk filosofi vid Stockholms
universitet och disputerade 2020. Henrik arbetar nu på en
kommande bok om tankeexperiment i moralfilosofin (Natur &
Kultur). Henrik håller dessutom i Stockholms senior-
universitets kurser i filosofi.

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning:Moral

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 25, max. 80 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta Lovisa Olsson,
0703-63 95 17

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).



Onsdagen den 12 april, heldag

Bussresa till Skultuna Messingsbruk och
Västerås

Vi följer upp föredraget
om mässing (15 februari)

med ett besök i Skultuna
Messingsbruk med anor från
1600-talet. Där äter vi också

dagens lunch i deras bistro.

På eftermiddagen bli det guidning på
Västmanlands läns museum. Vi får en

djupare kunskap om bl.a. ASEA:s roll vid
elektrifieringen av Sverige och
vidareutvecklingen av den nu åter aktuella
kärnkraften. Efter fikapaus på museets kafeteria
avslutas dagen med ett besök i Västerås domkyrka
med guidad rundvandring.

Programmet ser ut ungefär så här:
08.00/08.15 Avfärd Örebro
09.30 Bussfika Skultuna Bruk
10.00-12.00 Besök i Skultuna Flagship Store, Museum
och Skultuna Fabriksbutiker.
12.00-13.00 Lunch i Bistro Bruket i Skultuna
13.30-16.45 Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2

och Domkyrkan med guidningar och fika.
18.00 ca Hemkomst

Kostnad: 675 kr inkl. resa, guidningar, lunch,
buss- och kafeteria-fika

Bindande anmälan senast 1 mars (Obs!),
se sid. 3. Avgiften ska betalas senast 11 mars.
Kursnamn vid betalning: Västerås.
Avgiften återbetalas endast vid sjukdom och med
läkarintyg.
V.g. Ange önskemål om specialkost.

Min. 30, max 48 deltagare.

Samling: Hamnplan kl. 08.00
ICA Parken, Adolfsberg kl. 08.15

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

Teknisk arrangör: Mullhyttans Buss

Bruket ligger sedan 1607 i en
dalgång vid Svartån. I området
finns byggnader från 1800-talet.
Foto: Bengt Löfstrand
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Tisdagen den 18 april kl. 14.00-16.00

Västers bakgårdar - en kulturhistorisk vandring

En vandring bland västers
hus och gårdar i spåren

utav främst arkitekt Wilhelm
Renhult och byggmästare Per
Eriksson. Vi följer
byggnationen främst under de
expansiva åren under 1900-
talets början. Start och slut vid
Hagabrohus entré.
Promenadsträckan ca 1 km
och tar 1 1/2 timme.

Per Bäckman, en senior gymnasieadjunkt, är en mycket
engagerad lokalhistoriker. Han är bl.a. 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, framförallt kring arkitektur och
offentlig konst

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Bakgårdar

Samling: Portalen, Väståstrand 1, kl. 14.00
Slut ca kl. 15.30 på samma plats

Min. 10, max. 30 deltagare
Kostnad: 100 kr

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

Hagabrohus, uppförda
1945-47
Foto: Katarina Sondell

Portal till gamla snickerifabriken (1910-1937)
Foto: Katarina Sondell



Tisdagen den 9 maj kl. 14.00 - 16.00

Möt våren på Älvtomta koloni !

Beroende på hur tidig våren är, får vi njuta av alla
lökväxter alternativt blommande fruktträd. Älvtomta

koloni ligger som en oas på väster. Den är över hundra år
gammal och det finns fortfarande ursprungliga hundra-
åriga fruktträd kvar.

Vi välkomnas av två kolonister som visar oss runt
området. Vi får veta mer om föreningens historia och
uppleva ”vårbruket” på kolonin. Turen slutar med ett
besök i föreningens museum och vi får kaffe på
föreningens dansbana.

Lovisa Olsson, föreningens ordförande, berättar vid kaffet om
kolonins miljöarbete och arbetet med att integrera den biologiska
mångfalden på ett koloniområde. Lovisa är engagerad i
miljödiplomeringsarbetet centralt i koloniträdgårdsförbundet.

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Älvtomta

Samling: Kl. 14.00 vid grind 4 vid föreningens parkering
Rostagatan 24

Min. 10, max. 22 deltagare
Kostnad: 100 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta Lovisa Olsson,
0703-63 95 17
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Samtliga foton: Elisabet Brynge



20 | CIRKLAR, FÖREDRAG & UTFLYKTER

CIRKLAR, FÖREDRAG & UTFLYKTER

Konstresa till Oslo, 12-14 maj

Vi åker med buss till Oslo! Där ska vi titta på konst.
Oslo har blivit en konststad med ett stort utbud av

moderna och spektakulära museer.

På resan medföljer Peter Ekström som konstkunnig ledare.

Program:

Fredag 12/5: Vi åker från Örebro på morgonen. Fm-fika
och lunch längs vägen. Framåt eftermiddagen checkar vi
in på hotell Scandic St. Olavs Plass och hinner vila en
stund innan bussen tar oss tillMunchmuseet, världens
största museum ägnat åt en enskild konstnär, 13 våningar
högt! Och där finns naturligtvis massor av Edvard
Munchs konst men också utställningar av andra
konstnärer, vars konst har något slags släktskap med
Munchs konst. Vi får guidning i två grupper. Efter ett par
timmar kör vi tillbaka till hotellet, där middag väntar.

Lördag 13/5: Efter frukost avfärd med buss till det ganska
nyöppnade Nasjonalmuseum. Där finns både äldre och
nyare norsk och internationell konst. Vandring på egen
hand och ev. lunch för den som vill (ingår ej).
Kl. 14.00 blir det gemensam promenad ca 700 m till
Astrup Fearnley museet, som är ett privat museum med
en stor samling av de mest kända samtidskonstnärerna
såsom Jeff Koons, Damien Hirst och Cindy Sherman.
Ingen guidning. Efter ett par timmar hämtar bussen oss
och vi åker tillbaka till hotellet. Middag på hotellet.

Söndag 14/5: Frukost och utcheckning. Därefter åker vi
till Vigelandsparken. Vigelandsparken är en mycket
anslående anläggning, en av de största skulpturparkerna
i världen med verk av en enda konstnär - Gustav
Vigeland. Efter någon timme kör vi mot en ”hemlig”
konstkrypta som inte alla känner till, Tomba Emmanuelle
- Emanuel Vigeland Museum, där vi stannar någon
timme. Sedan styr vi mot Sverige igen. Lunch och fika
längs vägen. Åter i Örebro på kvällen.

Boende: scandichotels.se/hotell/norge/oslo/scandic-
stolavsplass på gångavstånd (450 m) från Karl Johans
Gate.

Kostnad: 4.300 kr per person med del i dubbelrum, lunch
och fika på dit- och hemresan, två frukostar och två
middagar på hotellet, entrébiljetter till Munchmuseet,
Nasjonalmuseum, Astrup Fearnley museet samt

Obs! Ingång till mausoleet
sker genom en låg och smal
port. Rullstol kommer inte
in. Innanför är det extremt
mörkt med upplysta
väggar.
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konstkryptan, guidning på Munchmuseet. Obs! Lunch på
lördagen ingår inte. Ingen guidning på Nasjonalmuseum och
Astrup Fearnley museet. Enkelrumstillägg: 1.000 kr.

Bindande anmälan senast 1 april (Obs!), se sid. 3.
Avgiften ska betalas senast 11 april (Obs!)
Kursnamn vid betalning: Oslo.
Avgiften återbetalas endast vid sjukdom och med
läkarintyg.

V.g. Ange önskemål om specialkost.
Min. 30, max 47 deltagare.

Samling: Fredag 12 maj
Hamnplan kl. 08.00, ICA Parken, Adolfsberg kl. 08.15

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

Teknisk arrangör: Mullhyttans Buss

Inför resan kommer Peter
Ekström i april/maj hålla
en introducerande före-
läsning för deltagarna. Tid
och plats meddelas senare.
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Tisdagen den 23 maj kl. 14.00-16.00

Den lilla valsens öden och äventyr - En
klingande resa i tid och rum!

Pianisten Mats Jansson tar oss med på en tidsresa
som börjar med ett reklamtrick av Anton Diabelli i

Wien 1819 och inkluderar sedan Ludwig van Beethoven,
dennes elev Carl Czerny, och dennes, endast åtta år gamla
elev Franz Liszt, Franz Schubert och många, många fler på
vägen fram till Sverige och Örebro 2023! En föreläsning
där pianot, den lilla valsen och dess senare "släktingar" får
agera reseledare.

Mats Jansson fick sin pianistutbildning hos professor Hans
Leygraf vid musikhögskolorna i Hannover, Salzburg och Berlin.
Sedan vinsten i den internationella Viotti-tävlingen i Vercelli,
Italien verksam som pianist, kammarmusiker och ackompanjatör
både innanför och utanför Sveriges gränser.

Mats Jansson är lärare på musikhögskolan vid Örebro
universitet, lektor i Musikalisk gestaltning.

Anmälan/betalning, se sid. 3.
Kursnamn vid betalning: Piano

Lokal: Konsertsalen, Musikhögskolan, Universitetet,
Gymnastikgatan 1
Min. 20, max. 50 deltagare
Kostnad: 100 kr inkl. mingelkaffe efteråt

För mer information, kontakta Ulf Jorner 0706-61 66 55
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Kalendarium - översikt
Första anmälningsdatum är måndagen den 19 december
Anmälan till samtliga aktiviteter utom månadsmöten (ingen anmälan) sker på hemsidan:
folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu
Om du inte har möjlighet till det, ring 019 -760 32 34

Januari
Tis 10 Läsecirkel tisdag Zoom, start sid. 10
Ons 11 Läsecirkel onsdag, start sid. 10

Månadsmöte: Helena Isaksson, Björnar, blodproppar och Påskön ... sid. 4
Fre 13 Läsecirkel fredag, start sid. 10
Tis 17 Konst 1 - 1900-talets konst del III, Peter Ekström, start sid. 9
Tor 19 Tittarcirkel, start sid. 8
Mån 23 Fackcirkel Örebro, start sid. 11

Fackcirkel Lindesberg, start sid. 11
Tis 24 Konst 2 - Amerika, Peter Ekström, start sid. 9
Ons 25 Föredrag: Katarina Lindblad, ”Som plåster på själen” - om varför vi ... sid. 12
Tor 26 Filmcirkel, start sid. 8

Februari
Ons 1 Månadsmöte: Åke Granberg, Bergsmannen - en speciell företagare sid. 5
Ons 15 Föredrag: Kurt Nilsson, Mässing - ett klassiskt material sid. 13
Tor 16 Fågelskådning för seniorer: Ronnie Lindqvist/Ulf Jorner, start sid. 14

Mars
Ons 1 Månadsmöte: Lena Kåreland, Litteraturens Paris - från Balzac till ... sid. 6

Årsmöte sid. 2
Ons 15 Föredrag: Frans Prenkert, Hållbarhetskrisen - vad den består av och ... sid. 15
Ons 22 Föredrag: Henrik Ahlenius,Moraliska tankeexperiment sid. 16

April
Ons 5 Månadsmöte: David Thurfjell, Islam - dess uppkomst och lära sid. 7
Ons 12 Bussresa: Skultuna Messingsbruk och Västerås sid. 17
Tis 18 Utflykt: Per Bäckman, Västers bakgårdar - en kulturhistorisk vandring sid. 18

Maj
Ons 3 Månadsmöte: Izabela Dahl, Ryssland och kampen om Ukraina sid. 7
Tis 9 Utflykt: Lovisa Olsson, Möt våren på Älvtomta koloni! sid. 19
Fre 12 Bussresa: Konstresa till Oslo sid. 20
Tis 23 Föredrag:Mats Jansson, Den lilla valsens öden och äventyr - En ... sid. 22
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