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Välkommen till ÖSU!
Mötesplats för vetgiriga veteraner (och andra)
Jag heter Lars-Åke Larserud och är ny ordförande efter Karin
Nordin.
Jag ser det som ett hedersuppdrag att få vara med och planera
föreläsningarna i ÖSU, Örnsköldsviks senioruniversitet. Med
hjälp av hängivna medarbetare i styrelsen och i programgruppen ska vi fortsätta att ordna intressanta, aktuella och
lärorika träffar i varierande ämnesområden. God hjälp har vi
också av medlemmar som kommer med tips och önskemål.
Med kunskap ska vi bekämpa trångsynthet och intolerans!
Som namnet antyder har vi seniorer som främsta målgrupp, men vid vissa tillfällen
bjuder vi in gymnasieklasser. Även icke-pensionärer är välkomna att, i mån av
plats, komma som åhörare. De ämnen vi tar upp berör faktiskt alla människor!
Tre föreläsningar är inplanerade under hösten: Martin Rörby om Arkitektur, Åsa
Wikforss om Alternativa fakta och Fredrik Almquist om Antibiotikaresistens.
Dessutom arrangerar vi tre föreläsningar i ämnet ”Opera” med Eric Johannesson.
Läs mera om våra föreläsningar i denna programkatalog eller på vår hemsida
www.seniorovik.se
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Information
Lokal
Föreläsningarna hålls i Pingstkyrkans lokal Lasarettsgatan 11 A,
Örnsköldsvik, om inte annat anges. Obs! Innan du går till en föreläsning, ta
alltid för vana att titta in på vår hemsida www.seniorovik.se och kontrollera
så att föreläsningen inte har blivit inställd av någon anledning. Har du
nedsatt hörsel tänk på att försöka sitta i mittsektionen långt fram eller på
läktaren.

Ingen föranmälan
Till de vanliga föreläsningarna behövs oftast ingen föranmälan.

Ta gärna med en gäst!
Ta gärna med en god vän eller bekant, pensionär eller blivande sådan till en
föreläsning. Det är ett bra sätt att värva nya medlemmar! ÖSU är en mycket
öppen organisation, helt i linje med Folkuniversitetets intentioner.

Hur blir man medlem?
Man behöver inte vara medlem för att lyssna på våra föreläsningar. Men
vill du bli det kan du anmäla dig via e-post till vår sekreterare via
kontakt4@seniorovik.se eller Ing-Marie Nilsson, 070-191 69 07. Vi
behöver: Namn, adress, telefonnummer, postadress och e-post. Du kan
också använda kontaktformuläret på hemsidan www.seniorovik.se. Du blir
inte medlem förrän medlemsavgiften är betalad.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är f.n. 100 kr/år. Den betalas till bankgironummer
560-1125 eller via Swish 123 589 13 38. Glöm inte att ange dina
uppgifter: Namn, adress, telefon och ev. e-postadress om du är ny medlem.

Avgift för föreläsning/kursavgift
Vi tar ut en liten avgift på 50 kr vid varje föreläsning. Är det frågan om en
serie av föreläsningar kan avgiften bli högre. Du kan betala kontant eller
med Swish.

Hemsida – e-postadress
Vi finns på nätet! Ta för vana att kontrollera om där står något nytt.
www.seniorovik.se E-postadress: kontakt4@seniorovik.se
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5/2019
Rörbys arkitekturfavoriter
Föreläsare
Martin Rörby
Arkitekturhistoriker och skribent.

Datum och tid
Torsdagen den 19 september 2019, kl. 13.00 – 15.00.

Innehåll/Presentation
Martin Rörby har verkat inom arkitektursfären i nu drygt trettio år. Många
byggnader har han mött under den tiden, hus från skilda epoker och på
olika platser, både i Sverige och utomlands. En del av objekten har gjort
starkare intryck på honom än andra och några har blivit personliga
favoriter- det är kring dessa föreläsningen kommer att kretsa.
Martin Rörby är arkitekturhistoriker med egen verksamhet. Han har
tidigare varit engagerad vid Arkitekturmuseet och Stockholms universitet,
där han disputerade på en avhandling om arkitekten David Helldén 2003.
Mellan 2004 och 2014 var han knuten till Rådet till skydd för Stockholms
skönhet som sekreterare och kanslichef. För en bredare allmänhet är han
kanske mest känd för att återkommande presentera byggnadskonst i SVT.

Lokal
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik.

Avgift
50 kr.

Kontaktperson
Ginger Wedin, 070-246 12 20, wedin.ginger@gmail.com
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6/2019
Alternativa fakta
Föreläsare
Åsa Wikforss
Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms
universitet, filosof och författare.
Tillträder i december 2019 stol nr. 7 i Svenska
Akademien.

Datum och tid
Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 13.00 – 15.00.

Innehåll/Presentation
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet,
gav 2017 ut boken Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender.
I den ställs frågor av typen: Kan något vara sant för mig men inte för
dig? Vad kan vi göra för att bli mindre sårbara för påhittade nyheter,
lögner och propaganda?
Åsa Wikforss är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Lokal
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik.

Avgift
50 kr.

Kontaktperson
Lars-Åke Larserud, 070-3817114, larske.larserud@telia.com
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7/2019
Antibiotikaresistens – är slaget förlorat?
Föreläsare
Fredrik Almqvist
Professor vid kemiska institutionen, Umeå
universitet. Har tilldelats Sveriges största pris för
naturvetenskaplig forskning, Göran
Gustafssonspriset, för sitt arbete med att bekämpa
sjukdomsframkallande bakterier.

Datum och tid
Torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00 – 15.00.

Innehåll/Presentation
När antibiotika i form av penicilliner, sulfapreparat m.m. gjorde sitt intåg
till mänskligheten trodde många att vi en gång för alla hade kontroll över
farliga infektionssjukdomar. Nu har verkligheten hunnit ikapp oss, och på
grund av en allt högre grad av bakteriell resistens mot dagens antibiotika så
är återigen infektionssjukdomar i topp på WHOs lista över världsproblem.
Föreläsningen kommer att handla om nya alternativ för behandling av
infektionssjukdomar som till exempel tuberkulos (TBC). TBC är en av de
mest spridda infektionssjukdomarna i världen och en tredjedel av jordens
befolkning uppskattas vara bärare av tuberkulosbakterien.
Vi har identifierat nya möjligheter att oskadliggöra bakterier genom att
hämma deras sjukdomsframkallande egenskaper, vilket innebär att de inte
behöver utveckla antibiotikaresistens för att överleva. Genom att samarbeta
med expertis inom olika vetenskapliga discipliner har vi kunnat undersöka
dessa läkemedelslika föreningar i olika relevanta biologiska system och fått
mycket lovande resultat.

Lokal
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik.

Avgift
50 kr.

Kontaktperson
Margita Åberg, 070-325 36 77, margita.aberg@hotmail.com
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8/2019
Opera
Föreläsare
Eric Johannesson
Fil. dr i litteraturvetenskap, Umeå
universitet.

Datum och tid
Onsdagar: 25 september, 9 oktober och 6
november 2019 kl. 09.30 – 11.30

Innehåll/Presentation
Tre föreläsningstillfällen, som ger introduktioner till opera och med
anknytning till operaföreställningar i Gideågården.

Lokal
25 september och 9 oktober = fullmäktigesalen i kommunhuset,
Nygatan 16, 6 november i Kempesalen, Järnvägsgatan 6.
Obs! Ändringar kan förekomma.

Avgift
300 kr. Avgiften ska betalas senast den 12 september.
Anmälningar till kontaktpersonen senast den 7 september 2019.

Kontaktperson
Karin Nordin, 070-251 61 20, karin.m.b.nordin@telia.com
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Styrelse
Ordf.

Lars-Åke Larserud

V. ordf.

Karin Nordin

Kassör

Eva Mörtberg

Sekr.

Ing-Marie Nilsson

Ledamot

Elly Gunnarsson

Ledamot

Ginger Wedin

Ledamot

Sten Nordström

Ledamot

Margita Åberg

Ledamot

Erik Hägglund

larske.larserud@telia.com
070-381 71 14
karin.m.b.nordin@telia.com
070-251 61 20
evamortberg@telia.com
070-511 42 32
ingmarie_bmnilsson@hotmail.com
070-191 69 07
margit.sofie@telia.com
0660-511 21
wedin.ginger@gmail.com
070-246 12 20
imst@telia.com
070-669 39 43
margita.aberg@hotmail.com
070-325 36 77
hagglund.erik17@gmail.com
070-582 99 94

Programråd
Programråd
Programrådet består av sex ledamöter ur styrelsen. Sammankallande är
Ginger Wedin.

Årsmöte 2020
Tid och plats
Tid och plats meddelas i början av år 2020. När du deltar vid årsmötet har
du möjlighet att påverka föreningens framtid. Kom gärna med förslag och
idéer till förändringar.
Har du förslag till funktionärer i föreningen kan du kontakta
valberedningen: Lars-Erik Morin: 070-398 12 74, larserikmorin@telia.com
eller Maud Bjuggstam, 070-6039346, mpe.bjuggstam@gmail.com
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Varför bli medlem och betala medlemsavgift?
De flesta föreläsare har doktorerat i det ämne som
föreläsningen ges.
Vi får nya kunskaper och kontakter i god anda.
Basen i föreningen är medlemsavgifterna som bidrar till att
vi kan arrangera denna verksamhet.
Och det innebär:
Inga medlemmar
Inga medlemsavgifter
Inget senioruniversitet!
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Örnsköldsviks SeniorUniversitet
i samarbete med

SiS, SUS, HPU, ÖSU, ÖPU, UMSE, NorrSen
Förkortningarna ovan gäller pensionärs- och senioruniversiteten i norra
regionen: Sollefteå, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Umeå
och Norrbotten.
Hemsida: www.seniorovik.se
E-post: kontakt4@seniorovik.se
Bankgiro: 560-1125
Swish: 123 589 13 38

