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• Nyhet! Föreläsningsserie på Curiosum , sid 11

• 13 Studiecirklar och 7 föreläsningsserier, sid 5-13

• 6 fullmatade fredagsföreläsningar, sid 13

• Temadag om den samiska verkligheten, sid 14

www.umse.nu • I samarbete med

Lär, umgås och trivs
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Välkommen till
en trevlig höst!

Styrelsen för Umeå Senioruniversitet 
kunde strax före midsommar lägga de 
sista pusselbitarna för ett brett utbud av 
föreläsningsserier och studiecirklar. En del av 
programutbudet är detsamma som tidigare men 
vi kan även erbjuda en hel del nya inslag.

Varför inte pröva ”Teater för pensionärer” – en 
studiecirkel ledd av skådespelaren Kajsa Reike? 
Eller besöka Curiosum vid Konstnärligt Campus, 
där vi lägger en ny föreläsningsserie om aktuella 
forskningsfrågor som kan få en högst påtaglig 
påverkan på vår framtid. Genom filmvisning får 
du även tillfälle att resa ut i rymden i den runda 
domen som brukar lysa utvändigt under kalla 
höstdagar. 

Vi vill också puffa för Temadagen som har en 
mycket aktuell rubrik:  ”Den samiska verkligheten 
– händelser och utmaningar för ett urfolk.”
Vi fortsätter med ytterligare föreläsningsserier 
om Umeå och anknyter därmed till jubiléet 
”Umeå 400 år”. I en föreläsningsserie följer vi 
Umeås arkitektur och konst under stadens 
historia, i en annan gör vi några senare nedslag 
i Umeås historia, bland annat kring kriget 
1809 och dess betydelse och om Umeås 
litteraturhistoria under 400 år.

Fredagsföreläsningarna är som vanligt 
kostnadsfria och avslutas 9 december på Folkets 
hus vid dukade bord. Vi lyssnar på konstvetaren 
Ann-Catrine Eriksson som berättar och visar 
bilder kring temat ”Julfirandet i konsten”. Vi tror 
att vi kan lova ett Luciatåg också! Vi hoppas 
innerligt att vi slipper ytterligare virusutbrott 
under hösten, men håller självfallet koll på läget! 
 
Vi ses i höst, som vanligt under devisen; 
Lär, umgås och trivs!

Peder Aléx, ordförande
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Omslagsbild: Den 14:e november genomför vi höstens Temadag ”Den samiska verkligheten – händelser och 
utmaningar för ett urfolk”, här illustrerad med ett foto av Patrick Trägårdh från en renskiljning.
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Bli medlem och anmäl dig 
till höstterminens breda 
programutbud!

Du som vill delta i UMSE:s fullmatade program av studiecirklar, 
föreläsningsserier, fredagsföreläsningar eller Temadag är välkommen 
att anmäla dig från och med tisdag 6 september kl 09:00. Men läs först 
igenom programutbudet i broschyren.

Så här anmäler du dig

Anmälan till aktiviteterna sker i första hand via 
hemsidan www.umse.nu. Där kan du klicka dig 
fram till den eller de aktiviteter du vill anmäla 
dig till. Anmälan genererar ett automatsvar med 
information om inbetalning av avgift för de 
aktiviteter som är avgiftsbelagda. 

Du kan också via hemsidan/Mina Aktiviteter 
följa platsantal och antagning eller eventuell 
reservplats.

Höstens program är synligt på www.umse.nu  
fr o m 27 augusti, men (Obs!) anmälan kan ske 
först 6 september kl 09.00.

Behöver du hjälp med anmälan?

Skicka ett mail till medlemsansvarig, cathrina.
strandberg@gmail.com 
Ange helst personnummer så vi hittar rätt 
person i medlemsregistret och gärna ett 
telefonnummer om vi behöver kontakta dig 
via telefon.

Har du inte tillgång till dator eller mail?
Då finns möjlighet till viss telefonservice, 
framförallt under vecka 36.
Tider: 6-8 september kl 09.00-11.00
på 072-711 21 23, Cathrina Strandberg.
Obs! Anmälningar är bindande!

Så här blir du medlem!

Om du inte redan är medlem kan du naturligtvis 
bli det nu inför höstterminen.
Medlemsavgift: 200 kr/år. 
Avgiften gäller nu fram till nyår och betalas in på 
Bankgiro 5312-2024. Glöm inte att ange namn, 
personnummer, e-postadress och mobilnummer.

Obs! Medlemskap i UMSE är ett villkor 
för att få delta!

För medlemsfrågor, förutom medlemskap, 
kontakta föreningens medlemsansvariga, 
Cathrina Strandberg, via e-post: 
cathrina.strandberg@gmail.com eller mobil: 
070-699 56 87. Glöm inte att meddela ändring 
av e-postadress, postadress eller telefonnummer 
till Cathrina!

E-post 

E-post är ett snabbt, praktiskt och miljövänligt 
sätt att förmedla information mellan styrelse 
och medlemmar. Det är därför viktigt för oss 
att ha ett aktuellt och korrekt register med 
medlemmarnas e-postadresser. 
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Cirklar
Nivåskala för språkkurser enligt Europarådets rekommendation

Nivå A0: Nybörjare. Jag har inga eller mycket 
ringa förkunskaper.

Nivå A1: Jag kan förstå och använda mycket 
enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv 
och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera 
hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2: Jag kan förstå fraser och vanliga 
ord som rör personliga förhållanden. Jag kan 
kommunicera i enkla sammanhang.

Nivå B1: Jag kan förstå huvuddragen i tydligt 
standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in 
i samtal om vardagliga ämnen. Jag kan tänka 
ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva 
erfarenheter och skeenden.

Nivå B2: Jag kan följa huvuddragen i komplexa 
texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett 
samtal med en infödd i stort löper utan problem. 
Jag kan uttala mig klart och detaljerat i olika 
ämnen.
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Språk

Brush up your English
We will be reading texts and talking about 
developments in society using English as our 
language of communication. This year we will 
read Free Love by Tessa Hadley. Please bring 
the book to the first session. 

(Paperback ISBN 9781787333673)
Level: B1

Cirkelledare: Jean Ekeblad
E-post: jekeblad@gmail.com
Tel: 073-028 63 36

Tid: Torsdagar kl. 13.00-15.00, 
jämna veckor, 6 tillfällen
Start: 22 september
Lokal: FU, lokal meddelas senare
Avgift: 500 kr

Fransk konversation
Roman att läsa under hösten 2022: 
Marie-Hélène Lafon: Histoire du fils, ISBN 978-
2283032800. 

Deltagarna beställer själva boken. Viktigt att 
alla har samma utgåva.

Författaren har tilldelats Renaudot 2020 och 
den svenska översättningen har belönats med
Kulturhuset Stadsteaterns internationella 
litteraturpris. Lafon deltog i Littfest i Umeå 
2022.

Nivå: B1

Cirkelledare: Tommy Jacobsson
E-post: tommy@umea@gmail.com
Tel: 070-512 57 70

Tid: Tisdagar kl. 10.00–12.00, jämna veckor
6 tillfällen under hösten
Start: 4 oktober
Lokal: FU, lokal meddelas senare
Avgift: 500 krFranska, grund- 

läggande nivå
Syftet med kursen är att deltagarna ska lära 
sig föra enkla samtal och öva upp en viss 
läsfärdighet samt tillägna sig verktyg för att 
lära sig mer på egen hand. Vi avlivar myter 
om fransk stavning och fokuserar på uttalet. 
Vi ägnar oss åt trick för att memorera ord och 
fraser samt lär oss betrakta grammatiken som 
en trofast tjänare.

Läromedel meddelas senare.
Nivå: A1–A2

Cirkelledare: Barbro Nilsson Sharp
E-post: Barbronilssonsharp@live.se
Tel: 0702-40 89 95

Tid: Tisdagar kl 15.00–17.00, 10 träffar
Start: 4 oktober
Lokal: FU, lokal meddelas senare
Avgift: 750 kr
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Spanska, grund- 
läggande nivå
Målet för kursen är att du ska kunna
• använda vanliga ord och enkla fraser
• presentera dig själv och någon annan
• berätta om dig själv
• ställa enkla frågor, svara och förstå enkla 

svar
• använda spanska som turist (handla, beställa 

på restaurang, fråga efter vägen etc.)
• grundläggande grammatik
• något om kultur och samhällsliv
 
Fokus ligger på muntlig kommunikation.

Lärobok: Caminando 1
Nivå: A1–A2

Cirkelledare: Helena Hellström
E-post: helena.hellstrom@umea.se 
Tel: 070-267 67 72

Tid: Onsdagar varje vecka kl. 16.00–18.00,
10 tillfällen under hösten
Start: 5 oktober
Lokal: FU, lokal meddelas senare
Avgift: 750 kr

Spanska 
fortsättningscirkel
En kurs för dig som läst spanska A2 
(Caminando 3) eller har motsvarande 
kunskaper. 

Målet för kursen är att du ska kunna
• förstå tydligt standardspråk
• kommunicera i situationer som kan uppstå 

på en resa
• delta i vardagliga samtal
• ge skäl och förklaringar till dina åsikter
• berätta om både dåtid och framtid
 
Fokus ligger på muntlig kommunikation men 
förmågan att läsa och skriva kommer också att 
övas och utvecklas.

Lärobok: Caminando 4
Nivå: B1

Cirkelledare: Eva Gustafsson
E-post: eva.b.k.gustafsson@telia.com
Tel: 070-525 98 18

Tid: Onsdagar varje vecka kl. 13.00–15.00,
10 tillfällen under hösten
Start: 5 oktober
Lokal: FU, lokal meddelas senare
Avgift: 50 kr
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Tyska, grund- 
läggande nivå
Är du sugen på en resa genom Tyskland, 
Österrike eller Schweiz och vill lära dig innan 
att klara enkla vardagssituationer? Att uppleva 
länderna på plats ger så mycket mer om du 
kan språket. Det här är en kurs för dig som inte 
har läst tyska tidigare eller har glömt nästan 
allt från tidigare.

Målet för kursen är att du ska kunna
• vanliga ord och enkla fraser
• berätta om dig själv
• ställa enkla frågor och förstå enkla svar
• använda tyska som turist (handla, beställa 

på restaurang, fråga efter vägen etc.)
• grundläggande grammatik
• något om kultur och samhällsliv

Fokus ligger på muntlig kommunikation. 
Läromedel meddelas senare.

Nivå: A1–A2

Cirkelledare: Felizitas Messinger
E-post: felizitas.messinger@umu.se
Tel: 070-665 64 13

Tid: Fredagar varje vecka kl. 13.00–15.00 
(ej 4/11), 10 tillfällen under hösten
Start: 30 september
Lokal: FU, lokal meddelas senare
Avgift: 750 kr Tysk konversation

Vi läser och samtalar om modern tyskspråkig 
litteratur och berör aktuella händelser i de 
tysktalande länderna. Boktitel meddelas 
senare.

Nivå: B1

Cirkelledare: Anita Malmqvist
E-post: anita.malmqvist@umu.se
Tel: 073-825 84 68

Tid: Måndagar kl. 15.00–17.00, jämna veckor,
6 tillfällen under hösten
Start: 3 oktober
Lokal: FU, lokal meddelas senare
Avgift: 500 kr
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Möte med filmen – 
Filmklassiker V
Vi fortsätter och letar fram ytterligare några 
filmklassiker som underlag till våra goda 
samtal.

Cirkelledare: Bengt Lidström
E-post: bengt.lidstrom@gmail.com
Tel: 070-688 47 60

Tid: Tisdagar kl. 13.00-16.00, udda veckor
6 tillfällen under hösten
Start: 27 september
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 500 kronor

Rock eller klassiskt? 
Visst mötas de två?
Naturligtvis kan man älska både rockmusik 
och klassisk musik. Beröringspunkterna 
är många. Det finns gott om exempel på 
rockmusiker som hämtar inspiration från 
klassisk musik och många klassiska musiker 
ger ofta rocklåtar en klassisk musikalisk form. 
Beatles som stråkkvartett eller Metallica med 
symfoniorkester. Och vad är Beach Boys ”Good 
Vibrations” annat än en symfoni i miniformat? 
Detta och liknande fenomen kommer vi att 
behandla i kursen.

Cirkelledare: Elisabeth Holm
E-post: lisabeth.holm@ume.se
Tel: 090-19 40 31

Tid: Torsdagar kl. 13.30–15.30, jämna veckor
6 tillfällen under hösten
Start: 22 september
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 500 kr

Läslust
Tycker du om att läsa? Vill du diskutera det du 
läst med andra? Då är det här cirkeln för dig. Vi 
läser moderna romaner från olika länder.

Cirkelledare: Kristina Andersson
E-post: bokkicki@gmail.com
Tel: 070-395 65 43

Tid: Torsdagar kl. 13.00-15.00, 
var tredje vecka 6 tillfällen under hösten
Start: 8 september 
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 500 kr

Teater för seniorer
Varmt välkomna att prova på teaterns 
uttryck! Ett tillfälle att utveckla din fantasi 
och kreativitet! Vi kommer att prova på 
improvisation, samarbetsövningar, lite text 
och berättande. Allt under trygga och lekfulla 
former.

Cirkelledare: Kajsa Reicke
E-post: kajsa.reicke@gmail.com
Tel: 073-065 3460

Tid: Måndagar kl. 14.00–ca 16.00
Start: 10 oktober, därefter 17 och 25 oktober.
Lokal: FU, Balettakademins lokal
Avgift: 350 kr

Film, litteratur, musik, teater

8
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Sidenvägarna
Vi tror ofta att Europa är världens mitt. Men 
den mänskliga civilisationens uppkomst ligger 
öster om Europa. Här uppkom världens stora 
religioner. Omfattande imperier och riken 
byggdes upp och gick under. Vad vet du 
om det? I cirkeln tar vi en snabbtur genom 
historien. Vi startar ca 500 f Kr och avslutar 
efter första världskriget. Tillsammans läser vi 
Peter Frankopans prisade bok Sidenvägarna 
(570 sidor) och diskuterar det vi tycker är 
intressant och häpnadsväckande. Ny kunskap 
garanteras. Boken finns i bokhandeln, på 
Bokus, Adlibris och Bokbörsen (begagnade 
böcker). Några exemplar finns på stadens 
bibliotek.

Cirkelledare: Peder Aléx
E-post: pedergoran@outlook.com
Tel: 070-271 23 20

Tid: Onsdagar kl. 13.00-15.00, 
varannan vecka 6 tillfällen under hösten
Start: 28 september
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 500 kr

Fågelkurs för nybörjare 
och lite mer erfarna
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av 
fåglar och vill veta mer. 
Litteratur meddelas senare.

Cirkelledare: Nils Karlsson 
E-post: nils.karlsson@nikan.se
Tel: 070-698 64 88
Cirkelledare: Dag Österlund 
E-post: dag.osterlund@gmail.com
Tel: 073-180 09 40

Tid: Onsdagar kl. 10.00–12.00, udda veckor
6 tillfällen under hösten
Start: 28 september
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 500 kr

Samhälle Natur

9
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Romantiken som idé-
strömning i Tyskland
Kontaktperson: Cathrina Strandberg
E-post: cathrina.strandberg@gmail.com

Tid: Tisdagar kl. 13.00-15.00. Fem tillfällen, 
jämna veckor
Start: 4 oktober
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 400 kr

4 oktober: Himlastormarna som skapade 
nya världar; Tysk romantik från dess främste 
förgrundsgestalt författaren Johan Wolfgang 
von Goethe fram t o m ämbetsmannamentorn 
och filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Universitetslektor Pär Eliasson föreläser.

18 oktober: Humboldt – Universität zu Berlin;  
De moderna forskningsuniversitetens moder. 
Statsvetaren och professor emeritus Dan 
Brändström föreläser.

1 november: Romantikens tyskspråkiga 
tonsättare; Beethoven, Weber, Schubert, 
Mendelsson, Schumann, Wagner, Brahms och 
Mahler. 
Föreläsare: Eric Johannesson 

15 november: Arkitektur i Tyskland under 
romantikens era.
Konstvetaren Esa Marttila, Umeå universitet, 
föreläser.

29 november: Konst i Tyskland under 
romantikens era med konstvetaren Esa 
Marttila, Umeå universitet.

Kulturen i Umeå från 
forntid fram till vår 
samtid
Kontaktperson: Esa Marttila
E-post: esa_km@hotmail.com

Tid: Torsdagar kl. 13.00-15.00. Fem tillfällen, 
udda veckor.
Start: 13 oktober
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 400 kr
Föreläsare: Esa Marttila, konstvetare

13 oktober: Arkitektur och konst innan Umeå 
fick sina stadsrättigheter 1622.

27 oktober: Arkitektur och konst under 
perioden 1622-1888.

10 november: Arkitektur och konst under 
perioden 1888-1965.

24 november: Arkitektur och konst under 
perioden 1965-1995.

8 december: Arkitektur och konst från 1995 
fram till våra dagar.

Föreläsningsserier
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Brändström

Esa
Marttila
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Klassisk musik och opera
Kontaktperson: Eric Johannesson
E-post: ericjohannesson2@gmail.com

Tid: Onsdagar kl. 10.00-12.00.
Fem tillfällen, jämna veckor
Start: 5 oktober
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 400 kr
Föreläsare: Eric Johannesson

Eller 

Tid: Torsdagar kl 10.00-12.00.
Fem tillfällen, jämna veckor
Start: 6 oktober
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 400 kr
Föreläsare: Eric Johannesson

Föreläsningsserien gör nedslag i den klassiska 
musikens och operans historia, ofta med 
anknytning till konserter och föreställningar i 
Umeå. Bland annat introduceras Offenbachs 
opera ”Hoffmans äventyr”, som är höstens 
stora uppsättning på Norrlandsoperan.

Jazz – Historien om 
en musikform och om 
de människor som har 
skapat den
Kontaktperson: Gunnar Wiklund
E-post: knegaren1@gmail.com

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00. 
Fem tillfällen, udda veckor.
Start: 13 oktober
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 400 kr
Föreläsare: Gunnar Wiklund

Vid varje föreläsningstillfälle ägnas den första 
timmen åt jazzens historia och den andra timmen 
porträtteras några av jazzens mest betydelsefulla 
musiker. Du blir bjuden på massor av spännande 
inspelad musik och intressanta filminslag.

11

Nyhet på Curiosum:  
Forskning som kan  
förändra världen
Kontaktperson: Peder Aléx
E-post: pedergoran@outlook.com
Tid: Tisdagar kl. 13.00-ca 14.30. 
Fem tillfällen, udda veckor
Start: 11 oktober
Lokal: Curiosum, Konstnärligt campus, 
Umeå universitet
Avgift: 400 kr

Höstens stora nyhet där vi bjuder på 
föreläsningar om aktuella forskningsfrågor 
som kan påverka hur vi lever i framtiden.

11 oktober: Visning av Curiosum. Filmvisning 
i Planetariet: En resa i rymden. Ciceron: 
Marianne Eik, Curiosum.

25 oktober: Kan och bör vi genförbättra 
grödor? Föreläsare: Stefan Jansson, professor i 
växtfysiologi.

8 november: Är det bra att artificiell intelligens 
bestämmer? Föreläsare: Simon Lindgren, 
professor i sociologi.

22 november: Sköter robotar med intelligens 
det framtida skogsbruket? Föreläsare: Martin 
Servin, universitetslektor i fysik.

6 december: Genförbättrad människa – en 
god idé? Föreläsare: Madeleine Hayenhjelm, 
universitetslektor i filosofi.

Curiosum
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Nedslag i Umeås 
historia
Kontaktperson: Margareta Ling
E-post: m.ling@telia.com
Tid: Tisdagar kl. 10.00-12.00 (OBS! Tisdag 18 
oktober kl. 15.00-17.00) Fem tillfällen, jämna 
veckor.
Start: 20 september
Lokal: FU, Aulan
Avgift: 400 kr

20 september: Sverige, Finland och krigen. 
Del 1. Föreläsare: Martin Hårdstedt, professor i 
historia.

4 oktober: Umeås framväxt sett ur arkiven.
Föreläsare: Karin Holmgren, 1:e arkivarie 
Folkrörelsearkivet.

Vilka spår kan vi se av stadens 400-åriga 
historia? Från stadsbildningen 1622 på 
Ytterhiske bys mark, etablerandet av nya 
stadsdelar, näringar och föreningsliv fram 
till dagens universitets- och kulturstad. 
Karin Holmgren visar och berättar utifrån de 
lämningar som finns bevarade i arkiven. 

18 oktober: Sverige, Finland och krigen. Del 2. 
Föreläsare: Martin Hårdstedt, professor i 
historia.

1 november: Om händelser och personer i 
Umeå genom tiderna och om våra ortnamn.
Föreläsare: Lars-Erik Edlund, professor nordiska 
språk. 

Ett antal personer möter oss genom tiderna i 
Umeå och i föredraget tecknas bilden av dessa 

12

Karin 
Holmgren

och deras betydelse. Stadens äldsta utveckling 
belyses. Ortnamnen i Umeåområdet vittnar 
om en gammal flerspråkighet, och bygdens 
ortnamn berättar dessutom en spännande 
historia. Namnen på stadsdelarna berättar lite 
grann om människor i stadens senare historia. 

15 november: 400 år av litteratur i Umeå.
Föreläsare: Annelie Bränström-Öhman, 
professor i litteraturvetenskap.

Finns det ens något sådant som en 
Umeå-litteratur? I mångt och mycket är 
Umeås litteraturhistoria ett ännu oskrivet 
kapitel. Berättelserna om och från Umeå 
under de senaste seklerna vilar tungt på 
de kringliggande västerbottniska byarnas 
litterära superkrafter. Under hela resan från 
handelsplats till borgerligt småstadsliv och 
dagens lilla storstad har Umeås kultur- och 
litteraturliv burits av den ”eljest-faktor” som 
Sara Lidman en gång lokaliserade som Byn-
i-Världen – utan att egentligen vilja erkänna 
den.  

I sitt föredrag kommer Annelie Bränström-
Öhman att spåra några av de korsande 
spåren och färdvägarna i den del av 
västerbottenslitteraturen som gör Umeå 
begripligt, som litterär periferi - och ofärdig 
litterär knutpunkt.

Föreläsningsserier
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Fredagsföreläsningar

För fredagsföreläsningarna gäller fri entré och fika för UMSE:s medlemmar 
och anmälan gäller fortfarande. Men kom i tid (max 70 får plats i aulan). 
Föreläsningarna tar ca en timme och avslutas med kaffe och kaka i 
Västerbottensrummet. Fredagsföreläsningar, kl 13.30-15.00 inkl fika.

Fredag 30 september kl. 13.30-15.00

”Vindkraft – en viktig pusselbit 
i klimatomställningen”

Föreläsare: Per Olofsson, styrelseordförande 
och grundare av W3 Energy.
Lokal: FU, Aulan

Per Olofsson har jobbat snart 15 år med 
etablering av vindkraftsparker. I dag driver 
han W3 Energy som förvaltar vindkraft åt 
stora internationella investerare. Han kommer 
berätta om vindkraftens utveckling det 
senaste decenniet och hur utvecklingen ser ut 
framöver.

Fredag 14 oktober kl. 13.30-15.00

”Konspirationsfeber”

Föreläsare: Kent Werne, journalist och 
författare.
Lokal: FU, Aulan

Kent Werne är frilansjournalist och 
författare med en rad avslöjande artiklar 
och reportageböcker bakom sig inte minst 
om ett sådant dagsaktuellt ämne som 
konspirationsteorier. I ”Konspirationsfeber”, 
pratar han utifrån sin senaste bok, 
men berör också propagandan och 
konspirationsteorierna i samband med kriget i 
Ukraina.

Fredag 28 oktober kl. 13.30-15.00

”Tyska viner och  
tyskinspirerade maträtter” 

Föreläsare: Hanna Eriksson, sommelier.
Lokal: FU, Aulan

Fredag 11 november kl. 13.30-15.00

”Kvinnor och utbildningar i Umeå” 

Föreläsare: Kerstin Thörn, fil dr idéhistoria
Lokal: Aulan

När kvinnors historia i Umeå ska skrivas blir det 
uppenbart att de varit verksamma i alla delar 
av samhället. Även inom områden som de varit 
bokstavligen uteslutna från har kvinnor utmanat 
den manliga dominansen - inom politiken, 
kyrkan, domstolsväsendet och militären. Kvinnor 
har organiserat sig i olika föreningar,  politiska 
kvinnoförbund, yrkessammanslutningar och 
intresseföreningar, med anspråk på samhällelig 
delaktighet. Inom utbildningsområdet rådde 
länge särskilda villkor för kvinnor vilket kommer 
att belysas i den aktuella föreläsningen ”Kvinnor 
och utbildningar i Umeå”.

Fredag 25 november kl. 13.30-15.00

”Ekonomi i vår tid”

Föreläsare: Åsa Löfström, docent i 
nationalekonomi
Lokal: Aulan

Om att leva i tider av ekonomisk förändring 
– på gott och ont. 

Fredag 9 december kl. 13.30-15.00

”Julfirandet i konsten”

Föreläsare: Ann-Catrine Eriksson, fil dr i 
konstvetenskap
Lokal: Vid dukade bord på Folkets Hus får vi 
njuta av årets adventsföreläsning.

Konstvetaren Ann-Catrine Eriksson, Umeå 
universitet, berättar och visar bilder kring temat 
”Julfirandet i konsten”.
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Nya gruvor i fjällen och stora vindkraftsparker 
hotar rennäringen. Samtidigt brådskar 
den gröna omställningen och nyheter om 
industrietableringar i norr duggar tätt.

Är hela den samiska kulturen hotad? Kan det 
framtida moderna samhället samexistera med 
urfolkets? Några framstående forskare och 
konstnärer ger sin bild.

Peter Sköld, professor i historia, samisk kultur 
och samhällsutveckling. Föreståndare för det 
arktiska forskningscentret Arcum 2012-2020. 
Peters forskningsprofil är hållbar utveckling i 
Arktis, historisk demografi, befolkningsstatistik, 
urfolkshälsa och nordliga kulturer.

Rubriken på föreläsningen är: Samernas 
samhällen  – i historia och nutid.

Kristina Sehlin MacNeil, PhD Várdduo. Centre 
for Sami Research. Kristina har undersökt 
konflikter och maktrelationer mellan urfolk och 
utvinningsindustrin och har arbetat mycket 
internationellt, framför allt i Australien.

Rubriken är: Urfolk och koppling till marken: 
makt, konflikt och den gröna omställningen. 
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Temadag 14:e november 
Den samiska verkligheten – händelser  
och utmaningar för ett urfolk

Malin Brännström, jurist, forskare och chef för 
Silvermuseet i Arjeplog. Hennes forskning  har 
fokus på markanvändning, naturresurser och 
markrättigheter i dåtid och nutid. 

Rubriken är: Samiska rättigheter under 
förändring. Malin berättar också om 
Silvermuseet. 
 
Krister Stoor, univ.lektor är intresserad av 
hur bl a berättelser i jojk och tal i tradition 
återkommer i nutida sammanhang 
Krister forskar om immateriell kultur som 
samhällskraft. 

Rubriken på föreläsningen är: Yoik ’n’ Roll – 
samisk musik de senaste femtio åren.

Britta Marakatt Labba. Hon berättar om 
samiskt motstånd med nålen som pensel. 
Internationellt känd blev hon för Historjá 
- Stygn för Sápmi som också är namnet 
på filmen om henne. Nu firar hon 40-årigt 
jubileum som konstnär.

Lokal: Folkets Hus. Avgift 595 kr, då ingår 
lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Foto: Patrick Trägårdh



1515

Ordförande
Peder Alex
pedergoran@outlook.com
070-271 23 20

Vice ordförande 
Elisabet Rydh
elisabetrydh100@gmail.com
070-772 57 50

Kassör
Carin Bergman
carin.be@telia.com
070-353 65 20 

Sekreterare
Lena Eskilsson
lena.eskilsson@umu.se
070-668 21 77

Studiecirklar
Anita Malmqvist
anita.malmqvist@umu.se
073-825 84 68

Marknadsföring, sociala 
medier, fredagsföreläsningar
Jan Johansson
jan@ordpolen.se
070-569 08 80

UMSE:s styrelse 2022

Medlemskontakter, 
föreläsningsserier
Cathrina Strandberg
cathrina.strandberg@gmail.com
070-699 56 87

Cirklar, föreläsningar
Margareta Ling
m.ling@telia.com
070-361 32 27

Lokaler, aktiviteter
Monika Stern
monika.stern51@gmail.com
070-595 51 37

Hemsida, föreläsningar
Agneta Högstadius
agneta@ahogstadius.se
070-618 28 79

Ledamot
Ulla Sehlberg
ulla@sehlberg.net
070-603 1670



16

Umeå Senioruniversitet

www.umse.nu • I samarbete med

Lär, umgås och trivs

Umeå Senioruniversitet, UMSE, anordnar 
studieverksamhet på dagtid i nära samarbete 
med Folkuniversitetet. Den består av cirklar och 
föreläsningar för dig som är pensionär och din make/
maka/sambo oavsett bakgrund eller förkunskaper. 
Senioruniversitet finns på ett drygt 30-tal orter och är 
religiöst och partipolitiskt obundna.

UMSE Org nr 89 40 02-7504 • Bankgiro 5312-2024 • Konto 9025.04.371.65

Besöksadress: Folkuniversitetet, Nygatan 43, 90 330 Umeå.

GDPR

UMSE följer givetvis de regler som 
EU-förordningen om datasäkerhet (GDPR)  
ställer from 2018.05.25.

Vi lagrar enbart namn, kontaktuppgifter (adress 
och e-postadress) och inbetald medlemsavgift.

Vi ger inte andra tillgång till vårt 
medlemsregister.

Vi har avtal med de företag som hanterar 
vårt medlemsregister, utskick av e-post och 
adressering av kataloger för att säkerställa att 
dina uppgifter inte sprids.

Du har som enskild rätt att få veta vilka uppgifter 
som vi har lagrade om dig, skyldighet att rätta 
dessa och, om så önskas, radera uppgifterna 
(men då tappar vi kontakten med dig).

Personuppgiftsansvarig för UMSE 
är Carin Bergman.

www.umse.nu

På hemsidan finns all information om säsongens 
program, bokning av aktiviteter, aktuella 
händelser och referat från föreningsaktiviteter. 
Om du själv har intressant information som du 
tycker ska publiceras på hemsidan, kontakta Jan 
Johansson, jan@ordpolen.se, som ansvarar för 
UMSEs hemsida


