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Välkommen till ÖSU!  
 

Välkommen till vårt senioruniversitet! Örnsköldsviks SeniorUniversitet – 

ÖSU, är en ideell organisation – religiöst och politiskt obunden. 

 

Medlem i föreningen kan den vara som har pension av något slag samt den 

som är gift eller sambo till medlem. Föreläsningarna är öppna för alla. Det 

går alldeles utmärkt att ta med vänner, barn och barnbarn till våra 

föreläsningar. 

 

Vår verksamhetsidé är att ge föreläsningar i varierande ämnesområden med 

ett vetenskapligt förhållningssätt och på en akademisk nivå. De flesta 

föreläsare har doktorerat i det ämne föreläsningen ges. Vår verksamhet står 

på tre ben. Dels har vi våra medlemsavgifter och våra föreläsningsavgifter 

samt ett ekonomiskt stöd från Folkuniversitetet, med vilket vi samarbetar. 

Vi tar ut en liten avgift vid varje föreläsning, vanligtvis 50 kr. 

 

Du kan betala kontant vid föreläsningen eller via Swish = 123 589 

1338. 

 

Möjlighet finns att köpa fika av Pingstkyrkans personal i pausen. 

 

Vi har också ett samarbete med senioruniversiteten i Umeå, Sollefteå, 

Sundsvall och Härnösand. 

 

Kom ihåg: Gå alltid in på hemsidan www.seniorovik.se och fliken 

”Program” före föreläsningarna. Mycket kan hända som gör att en 

föreläsning kan bli inställd eller ändrad. 

 

Med förhoppning om nya kunskaper och kontakter i god anda. 

 

 
Karin Nordin 

http://www.seniorovik.se/
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Information 

 

Lokal 
Föreläsningarna kommer att hållas i Pingstkyrkan, 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. 

 

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? 
Du kan anmäla dig via e-post till vår sekreterare: Ing-Marie Nilsson, 

ingmarie.bmnilsson@hotmail.com  eller Ångermanlandsgatan 14 A, 891 35 

Örnsköldsvik. Vi registrerar  följande uppgifter: Namn, adress, postadress 

och e-post. Du kan också använda kontaktformuläret på hemsidan 

www.seniorovik.se. Du blir inte medlem förrän medlemsavgiften är 

betalad. Uppgifterna behandlas enlig gällande regler. 

 

Medlemsavgiften är f.n. 100 kr/år. Den betalas till bankgironummer  

560-1125 eller via Swish, se nedan. 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.  
 

Betalning via Swish 

Swish-nummer: 123 589 1338. Skriv i meddelanderutan dagens datum. 

Gäller det medlemsavgift behöver vi flera uppgifter: Namn m.m. 

 

Hemsida – e-postadress 
Vi finns på nätet! Ta för vana att kontrollera om där står något nytt. 

Adressen är som tidigare nämnts: www.seniorovik.se.  

E-post: kontakt4@seniorovik.se

http://www.seniorovik.se/
mailto:ingmarie.bmnilsson@hotmail.com
http://www.seniorovik.se/
http://www.seniorovik.se/
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Nr 1 2019 

De 25 intressantaste bilderna från 32 år på F&F 

 

Föreläsare 

Björn Fjæstad 
F.d. chefredaktör, docent i ekonomisk psykologi, f.d. 

adjungerad professor. 

Datum och tid 

Torsdagen den 24 januari 2019, kl. 13.00 - 15.00. 

Innehåll/Presentation 

Björn Fjæstad var i 32 år chefredaktör för Forskning & Framsteg. Före dess 

forskare vid Handelshögskolan i Stockholm i 10 år och efter 

pensioneringen verkställande redaktör på tidskriften Sans.   

 

Han är docent i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm 

och var i 15 år adjungerad professor i forskningskommunikation vid 

Mittuniversitetet i Östersund.  

 

Bodde från 11 till 18 års ålder i Kilforsen och gick i skola i Åsmon, 

realskola i Ramsele och gymnasium i Sollefteå. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

Karin Nordin, 070-251 61 20, karin.m.b.nordin@telia.com 
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Nr 2/2019 

Martin Schibbye och kampen för det fria ordet 

 

Föreläsare 

Martin Schibbye 

Utrikeskorrespondent och chefredaktör för reportagesajten 

Blankspot. 

Datum och tid 

Torsdagen den 21 februari 2019, kl. 13.00 – 15.00. 

Innehåll/Presentation 

Efter att ha skjutits och fängslats under ett reportage i Etiopien och suttit 

438 dagar som samvetsfånge i Kalityfängelset, beskrev Martin att den 

starkaste känslan inte var den rent fysiska friheten från kedjor, utan att ha 

fått yttrandefriheten tillbaka. 

 

Vid sin föreläsning kommer han, förutom sina egna erfarenheter från 

fängelset och reportagejobbet, även att berätta om sin pågående 

reportageserie i Nils Holgerssons fotspår, en resa genom 340 mil av 

svenska landskap för att se hur det i dag ser ut på de platser som Selma 

Lagerlöf beskrev. 

 

2015 startade han, via en uppmärksammad crowdfundingkampanj, sajten 

Blankspot och realiserade en dröm om en reportagesajt för att täcka 

världens vita fläckar. 

 

Martin har, efter starten av Blankspot, snört på sig kängorna igen och 

lägger ner sin själ för att ge människor, som annars inte träffar journalister, 

en röst. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

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

mailto:wedin.ginger@gmail.com
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Nr 3/2019 

Artificiell Intelligens – Vad är det och hur påverkar det oss? 

 

Föreläsare 

Fredrik Heintz 

Universitetslektor, institutionen för datavetenskap 

(IDA), artificiell intelligens och integrerade 

datorsystem (AIICS), Linköpings universitet. 

Datum och tid 

Torsdagen den 21 mars 2019 kl. 13.00 – 15.00. 

Innehåll/Presentation 

Självkörande bilar, intelligenta robotar och datorer som kan lära sig besegra 

mästarna i Go – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår 

vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan 

maskinerna bli medvetna om sig själva, kan de tänka? Kan de på sikt bli en 

fara för oss?  

 

I det här föredraget presenteras aktuella utmaningar, pågående forskning, 

och vart utvecklingen är på väg. Docent Fredrik Heintz är lektor vid 

Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är 

ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom 

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med 

mer än 120 doktorander och medlem i EU-kommissionens High Level 

Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och 

autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till 

införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och 

fortbildning inom AI. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

Sten Nordström, 070-699 39 43, imst@telia.com 
 

 

mailto:imst@telia.com
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Nr 4 2019 

Nationalismens framfart sätter demokratin på prov 

 

Föreläsare 

Vladislav Savić 
Utrikeskorrespondent (mångårig) vid Sveriges Radio och 

dess Ekoredaktion. Har särskilt ägnat sig åt att bevaka och 

rapportera från Östeuropa och Ryssland. 

Datum och tid 

Torsdagen den 11 april 2019 kl. 13.00 – 15.00. 

Innehåll/Presentation 

Donald Trump är inne på sitt andra år som president i USA och med honom 

vid rodret i USA håller en ny världsordning på att ta form. Nationalistiska, 

främlingsfientliga och högerpopulistiska partier växer runtom i Europa. De 

hämtar till stor del sin inspiration från den amerikanska konservativa s.k. 

alt-right-rörelsen, är stärkta av Trumps framgångar och skapar ett globalt 

nätverk av högerextremister. Samtidigt befinner sig västvärldens politiska 

system i en skarp förändringsprocess.  

 

Är demokratibegreppet så som vi formulerat det från 1945 och framåt 

hotat? Kommer EU att kunna hålla ihop? Vladislav Savić tecknar en 

problematisk bild av vad som händer i en lång rad länder i Europa, där 

liberala värderingar som yttrandefrihet, individens rättigheter och 

rättssäkerhet både ifrågasätts och monteras ned. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

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

 

Ordf Karin Nordin karin.m.b.nordin@telia.com 

070-251 61 20 

V. ordf Lars-Åke Larserud larske.larserud@telia.com 

070-381 71 14 

Kassör Eva Mörtberg evamortberg@telia.com 

070-511 42 32 

Sekr. Ing-Marie Nilsson ingmarie_bmnilsson@hotmail.com 

070-191 69 07 

Ledamot Maud Bjuggstam mpe.bjuggstam@gmail.com 

070-603 93 46 

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 Sture Lindblad sture.lindblad@telia.com 

070-649 69 23 

Ledamot Margita Åberg margita.aberg@hotmail.com 

070-325 36 77 

 

Programråd 

 

Programråd 
Programrådet består av ledamöter ur styrelsen. Sammankallande är Ginger 

Wedin, övriga ledamöter är Karin Nordin, Maud Bjuggstam, Sture 

Lindblad , Margita Åberg, Sten Nordström och Lars-Åke Larserud. 

 

Årsmöte 2019 

 

Tid och plats 
Årsmötet blir torsdagen den 14 mars 2019 kl. 16.00. Delta gärna vid 

årsmötet, där har du möjlighet att påverka föreningens framtid. Har du 

förslag till funktionärer i föreningen kan du kontakta valberedningen:  

Gerd Wedman:  070-698 24 92, gerdwedman@hotmail.com eller  

Lars-Erik Morin:  070-398 12 74, larserikmorin@telia.com

mailto:karin.m.b.nordin@telia.com
mailto:larske.larserud@telia.com
mailto:evamortberg@telia.com
mailto:ingmarie_bmnilsson@hotmail.com
mailto:mpe.bjuggstam@gmail.com
mailto:margit.sofie@telia.com
mailto:wedin.ginger@gmail.com
mailto:imst@telia.com
mailto:sture.lindblad@telia.com
mailto:margita.aberg@hotmail.com
mailto:gerdwedman@hotmail.com
mailto:larserikmorin@telia.com


 

 

 

 
Örnsköldsviks SeniorUniversitet 

i samarbete med 
 

 

 

SiS, SUS, HPU, ÖSU ÖPU, UMSE, NorrSen 
Förkortningarna ovan är pensionärs- och senioruniversiteten i norra 

regionen. Medlemmar i de övriga pensionärs- och senioruniversiteten är 

alltid välkomna att delta i ÖSU:s föreläsningar. 

 

 

 

Varför betala medlemsavgift? 
Senioruniversitetet ger föreläsningar av föreläsare som oftast 

doktorerat i det ämne som föreläsningen ges. 

 

Vi får nya kunskaper i god anda. Som medlem kan du vara med och 

påverka verksamheten. 

 

Basen i föreningen är medlemsavgifterna, som bidrar till att 

föreläsningar och kurser kan arrangeras.  

 

Och det innebär: Inga medlemsavgifter = Inget senioruniversitet. 

 

 

 

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

