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Välkommen till ÖSU! 

Mötesplats för vetgiriga veteraner (och andra) 

 

Jag heter Lars-Åke Larserud och är ordförande i 

Örnsköldsviks SeniorUniversitet, ÖSU. 

 

Jag ser det som ett hedersuppdrag att få vara med och 

planera föreläsningarna i ÖSU. Med hjälp av hängivna 

medarbetare i styrelsen och i program-gruppen 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! 

 

Läs mera om våra föreläsningar i denna programkatalog eller på vår 

hemsida www.seniorovik.se  
 

http://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

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@seniorovik.se
http://www.seniorovik.se/
http://www.seniorovik.se/
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1/2020 

Den hållbara staden och vi som bor i den 

 

Föreläsare 

Philip Näslund 
Miljövetare, projektledare vid Umeå kommun. 

Datum och tid 

Torsdagen den 23 januari 2020, kl. 13.00 – 15.00. 

Innehåll/Presentation 

Philip är verksam inom hållbar stadsutveckling med fokus på produktion 

och konsumtion och arbetar som projektledare vid Umeå kommun. Just nu 

leder Philip ett av de större hållbarhetsprojekten i Umeå, Sharing City 

Umeå. 

Hur bygger vi en hållbar stad? Hur ser den ut? Hur lever vi som bor i den? 

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag 

är det nästan tvärt om, 85 procent av oss bor i tätorter. Därför måste vi 

prata om staden och hur den kan ställa om för att möta dagens utmaningar! 

Jag kommer under min presentation visa hur Umeå, som är mitt uppe i sin 

mest expansiva fas någonsin kan växa med social, ekologisk, kulturell och 

ekonomisk hållbarhet. Vi måste vara öppna för nya lösningar och utmana 

befintliga strukturer. Jag kommer med utgångspunkt i stadsplanering visa 

hur vi kan möjliggöra en hållbar livsstil, som gör att vi kan leva inom 

planetens gränser.  

Vad händer om vi kan dela och få tillgång till resurser istället för att äga? 

Kan vi både må bättre och minska klimat/miljöbelastningen? Genom 

konkreta exempel och tips från prisbelönta och innovativa projekt i Umeå 

kommer jag visa hur vi gemensamt kan skapa hållbara och smarta städer 

med oss invånare i fokus. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

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



 

2/2020 

Klimatet och omställningen 

 

Föreläsare 

Staffan Laestadius 

Professor emeritus i industriell utveckling vid 

KTH. 

Datum och tid 

Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 13.00 – 14.45 

(utan rast). 

Innehåll/Presentation 

Staffan Laestadius är ordförande i Global Utmanings Klimatråd. Han är 

professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och har tidigare 

arbetat på Institutet för framtidsstudier och i statsrådsberedningen. Han är 

författare till ”Klimatet och omställningen” och till ”Klimatet och 

välfärden-mot en ny svensk modell”. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

Lars-Åke Larserud. 070-381 71 14, larske.larserud@telia.com 
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3/2020 

Kvinnornas intåg i den svenska demokratin 

 

Föreläsare 

Yvonne Hirdman 
Professor em. i kvinno- och genushistoria. 

Datum och tid 

Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 13.00 – 15.00. 

Innehåll/Presentation 

Yvonne Hirdman har varit professor i kvinnohistoria vid Göteborgs 

universitet, professor i genushistoria vid Stockholms universitet och även 

varit verksam på samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och 

Stockholms universitet. Hon har under många år forskat om välfärdsstat 

och genusordning. Hon har tilldelats Svenska Akademins Kjellgrenpris och 

fick 2010 Augustpriset. 

 

Föreläsningen kommer att handla lite om rösträttsstriden under tiotalet, hur 

förslaget äntligen gick igenom, vilka drömmar kvinnorna hade, hur det blev 

under mellankrigstid framförallt, med få kvinnor i riksdagen och ingen i 

regeringen och en tydlig segregerad politisk arena. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

Ginger Wedin, 070-246 12 20, wedin.ginger@gmail.com 
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4/2020 

164 dagar ensam med havet 

 

Föreläsare 

Emma Ringqvist 
Äventyrare och ensamseglare från Orust. 

Datum och tid 

Torsdagen den 23 april 2020, kl. 13.00 – 15.00. 

Innehåll/Presentation 

Emma beskriver i ord och bild sitt 9 månaders äventyr ensam på en 32 fots 

segelbåt då hon seglade över Atlanten till Brasilien, sedan vidare söderut 

till världens mest fjärran bebodda plats i Sydatlanten, vulkanön Tristan Da 

Cunha. Där gick motorn sönder och hon seglade hela vägen hem via 

Skottland utan fungerande motor, helt utelämnad åt vindens kraft.  

 

Emmas yttre resa är spännande i sig men mest intressant är den inre resan 

och vad som händer inombords då man ligger och guppar helt ensam i 

stiltje i flera dagar. Den längsta etappen till havs varade i 67 dygn. Emma 

tar bland annat upp vikten av vald ensamhet och beskriver den svåra 

process hon gick igenom som ledde till de vackraste stunderna i hennes liv. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

Sten Nordström, 070-669 39 43, imst@telia.com 
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Styrelse 

 

Ordf. Lars-Åke Larserud larske.larserud@telia.com 

070-381 71 14 

V. ordf. Karin Nordin karin.m.b.nordin@telia.com 

070-251 61 20 

Kassör Eva Mörtberg evamortberg@telia.com 

070-511 42 32 

Sekr. Ing-Marie Nilsson ingmarie_bmnilsson@hotmail.com 

070-191 69 07 

Ledamot Elly Gunnarsson margit.sofie@telia.com 

0660-511 21 

Ledamot Ginger Wedin wedin.ginger@gmail.com  

070-246 12 20 

Ledamot Sten Nordström imst@telia.com 

070-669 39 43 

Ledamot Margita Åberg margita.aberg@hotmail.com 

070-325 36 77 

Ledamot Erik Hägglund 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 
Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 16.00. 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  

 

 

mailto:larske.larserud@telia.com
mailto:karin.m.b.nordin@telia.com
mailto:evamortberg@telia.com
mailto:ingmarie_bmnilsson@hotmail.com
mailto:margit.sofie@telia.com
mailto:wedin.ginger@gmail.com
mailto:imst@telia.com
mailto:margita.aberg@hotmail.com
mailto:hagglund.erik17@gmail.com
mailto:larserikmorin@telia.com
mailto: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. 

 

Därför hoppas vi att du vill stödja verksamheten med en 

årlig avgift på 100 kr. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@seniorovik.se

