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ANNONS 

 ÖRNSKÖLDSVIK15 januari 

Senioruniversitetet satsar 
vidare med drygt 300 
medlemmar i ryggen 
Örnsköldsviks Senioruniversitet tar sats mot sin tredje säsong – och 
det görs med ett digert program av föreläsare. 
– Vi är drygt 300 medlemmar nu. Det ser bra ut, säger Karin Nordin 
och Ginger Wedin. 

 
 

Karin Nordin och Ginger Wedin i Örnsköldsviks Senioruniversitet. 
Torbjörn Berlin 

I början på 2014 väcktes idén om att bilda ett senioruniversitet i kommunen – 

och på den vägen har det fortsatt. 

– Det var mycket jobb i början. Att starta en ny förening kräver en hel del jobb, 

säger Karin Nordin, som har varit ordförande sedan starten. 
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I rekordfart inledde föreningen med en föreläsning samma höst – och en lokal 

anpassad för 150 personer. Men det kom många fler intresserade, vilket 

medförde att lokalfrågan i all hast fick högsta prioritet. 

– Det är lite ledsamt, men det finns egentligen få lokaler i Örnsköldsvik för den 

här typen av verksamhet, säger Karin Nordin, som dock sedan dess fått hyra in 

sig i Pingstkyrkan – där det för det mesta varit betydligt mer folk än det var 

den där gången vid premiären hösten 2014. 

Numer har föreningen 350 medlemmar och verksamheten består av 

föreläsningar både vår och höst. 

– Programmet för våren är spikat och nu har vi börjat fundera på höstens 

program, säger Ginger Wedin, som är sammankallande i programrådet. 

Mycket av programmen består av förslag från medlemmarna, samtidigt 

betonar de ansvariga att många av föredragshållarna kan ta både ett och två år 

att bearbeta innan de kan komma. 

– Sedan handlar det förstås även om pengar, säger Karin Nordin och tittar på 

Ginger Wedin. 

– Jo, vi har haft förslag på föreläsare som har varit på tok för dyra för oss, 

säger Ginger Wedin. 

Vårprogrammet är spikat och vid premiären den 19 januari kommer Stefan 

Svensson att berätta om forskning och utveckling inom skogens område – inte 

minst ständigt aktuella ämnen Nolaskogs. 

Övriga föreläsare under våren är: Kerstin Thörn, som talar om medeltida 

miljöer, Ellinor Ädelroth och Jörgen Rutegård, som talar om sexuellt våld och 

kirurgi i krigshärjat land, Ulf Danielsson, som berättar om jorden i ett 

kosmiskt perspektiv och Lars-Gunnar Andersson, som berättar om svensken 

och svenskan. 

Föreningen har en stabil ekonomi och har egentligen tre ben att stå på: 

medlemsavgifter, inträden och stöd av folkuniversitetet. 

– Vår nisch är föreläsningar med hög kvalitet – och att vi inte vill konkurrera 

med de som håller på med studiecirklar, säger Karin Nordin. 
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