
• Träffa skidstjärnorna Toini Lempi Rönnlund  

och barnbarnet Elina. Sid 13

• Årsmöte 31 mars. Sid 2

• Temaresa till Skellefteå med Sara kulturhus och Northvolt, sid 14

• 13 Studiecirklar och 7 föreläsningsserier, sid 5-12

• 5 intressanta fredagsföreläsningar, sid 13
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En vår med ännu  
större utbud
Vi är mycket glada över att höstterminens 
stora utbud av föreläsningar och studiecirklar 
har varit välbesökta. Efter ett stort engagemang 
i styrelsen kan vi nu erbjuda ett ännu större 
programutbud för våren 2023.

Ett par nya studiecirklar läggs till de som vi 
redan erbjöd under hösten. Författaren Mikael 
Berglund arrangerar en skrivverkstad för de 
som vill bli entusiasmerade till att utveckla sitt 
eget skrivande. Vi startar även en studiecirkel 
om svamp i slutet av våren som avslutas med 
exkursioner månadsskiftet augusti/september.

Vi är glada att även i vår kunna genomföra en 
föreläsningsserie kring dagsaktuell vetenskap  
på Curiosum.

Föreläsningsserier och teater- 
föreställningar

På Folkuniversitet arrangerar vi föreläsningsserier 
om konst, musik, tidig grekisk historia, samt om 
ett mycket aktuellt ämne: Ukraina och några 
aspekter på krig. 

Vi erbjuder även två teaterföreställningar. Vid 
årsmötet 31 mars ger skådespelaren Etienne 
Glaser och författaren Olle Näsman en 
entimmesföreställning om den högt aktade 
skådespelaren Jan-Olof Strandberg.  Hans Ola 
Stenlund, bosatt i Umeå, ger en föreställning 
om Commedia dell´arte vid en av våra 
fredagsföreläsningar. Fredagsförläsningarna 
avslutas med besök av två berömda skidåkare 
från Umeå – Toini Lampi Rönnlund och hennes 
barnbarn Elina Rönnlund. 

Och så tar vi en bussresa upp till Skellefteå för 
att bli guidade på Sara kulturhus, stadsparken vid 
älven och Northvolts gigantiska fabriksområde. 
Självfallet måste vi även äta lunch där!

Vi ses i vår, som vanligt under devisen: 
Lär, umgås och trivs!

Peder Aléx, ordförande
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Omslagsbild: Toini Lempi Rönnlund från Grenoble-OS. Foto: Pressens bild.

Årsmöte 31 mars
Varmt välkommen till årsmöte för Umeå 
Senioruniversitet (UMSE)!

Dag: Fredag 31 mars 
Tid: Kl 13:30 
Lokal: Umeå Folkets Hus. Sal meddelas senare. 
Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter bjuds 
samtliga deltagare på fika.

Inför årsmötet:
Medlemmar har möjlighet att skriva motioner 
för behandling på årsmötet. Motionerna ska vara 
insända senast 1 mars till Senioruniversitetets 

ordförande Peder Alex:  
e-post: pedergoran@outlook.com

Underhållning efter årsmötet 
”Narren på scenen – Herr Strandberg! Lita 
aldrig på en skådespelare.” Scenprogram om 
skådespelaren, regissören, Dramatenchefen och 
facklige ledaren Jan-Olof Strandberg.

På scenen: Skådespelaren och regissören Etienne 
Glaser samt författaren Olle Näsman fd Umeå 
universitet.

OBS. Obligatorisk anmälan. Ingen avgift.
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Anmälan fr o m  
25 januari kl 09:00
Du som vill delta i UMSE:s fullmatade program av studiecirklar, 
föreläsningsserier, fredagsföreläsningar och temaresa är välkommen 
att anmäla dig från och med onsdag 25 januari 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.

Vårens program är synligt på www.umse.nu  
fr o m 16 januari, men (Obs!) anmälan till 
kurserna kan ske först 25 januari kl 09:00.

Behöver du hjälp med anmälan?

Skicka ett mail till medlemsansvarig, cathrina.
strandberg@gmail.com 

Ange 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 4.

Tider: 25-27 januari, kl 09:00-10:00 på  
072-711 21 23, Cathrina Strandberg  
(e-post: cathrina.strandberg@gmail.com) och  
kl 10:00-11:00 på 070-361 32 27, Margareta Ling 
(e-post: tillmargaretaling@gmail.com).

Obs! Anmälningar är bindande!

Medlemskap i UMSE är ett krav!

För att få delta i aktiviteterna måste du vara 
medlem i UMSE.

Medlemsavgift: 200 kr/år. 

Avgiften betalas in på Bankgiro 5312-2024 eller 
genom Swish via www.umse.nu/Mina aktiviteter.

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

För medlemsfrågor, 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 
bilda 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 spring we 
will read and discuss To kill a Mockingbird by 
Harper Lee. Please bring the book to the first 
session. 

(Paperback ISBN 9780099419785)

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: 9 februari, därefter 23/2, 9/3, 23/3, 20/4, 4/5

Lokal: FU A102

Avgift: 500 kr

Fransk konversation
Under våren läser och samtalar vi om Romain 
Gary (Émile Ajar) La vie devant soi.

(Prix Goncourt 1975) ISBN 978-2070373628 
(Folio, Gallimard). 

Vi tar också upp aktuella händelser i 
fransktalande länder.

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

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

Start: 7 februari, därefter 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4

Lokal: FU A102

Avgift: 500 kr

Franska, grund- 
läggande nivå fortsätt-
ning från hösten 2022
Har du inte deltagit under hösten men är 
intresserad av att delta, vänligen ta kontakt 
med cirkelledaren.

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: 070-240 89 95

Tid: Tisdagar kl 15:00-17:00, 10 träffar

Start: 7 februari, därefter 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 
14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4

Lokal: FU A102

Avgift: 750 kr

5
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Spanska, grund- 
läggande nivå, fortsätt-
ning från hösten 2022
Har du inte deltagit under hösten men är 
intresserad av att delta, vänligen ta kontakt 
med cirkelledaren. 

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 kl 16:00-18:00, varje vecka, 10 
tillfällen 

Start: 8 februari, därefter 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 
15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4

Lokal: FU A101

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 kl 13:00-15:00, varannan vecka, 
5 tillfällen 

Start: 8 februari, därefter 22/2, 8/3, 22/3, 5/4 

Lokal: FU A102

Avgift: 500 kr
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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 

Start: 6 februari, därefter 20/2, 27/2, 6/3, 20/3, 3/4

Lokal: FU A102

Avgift: 500 kr

7
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Filmkurs – nystart
Vi bekantar oss med filmens uttrycksmedel 
och plockar fram filmens historia inför 
kommande filmkurser.  
Fyra tillfällen under våren.

Cirkelledare: Bengt Lidström

E-post: bengt.lidstrom@gmail.com

Tel: 070-688 47 60

Tid: Tisdagar kl 13:00-16:00, udda veckor,  
4 tillfällen

Start: 14 februari, därefter 28/2, 14/3, 28/3

Lokal: FU Aulan/Biblioteket

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 

Start: 9 februari, därefter 23/2, 9/3, 23/3,  
20/4, 4/5

Lokal: FU Aulan/A102

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 

Start: 16 februari, därefter 9/3, 30/3, 20/4,  
11/5, 1/6 

Lokal:FU A102

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 13:00, varje vecka, 6 tillfällen

Start: 13 februari, därefter 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 
20/3 .

Lokal: Balettakademin

Avgift: 500 kr

Film, litteratur, musik, teater

8
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Skrivverkstad
Under sex träffar i vår leder författaren Mikael 
Berglund en skrivverkstad i Senioruniversitetets  
(UMSEs) regi. Mikael föreläser och ger 
skrivövningar om hur du kommer igång, 
fördjupar och genomför ditt skrivande, vad du  
än skriver. Skrivverkstaden passar både  
dig som funderat på att börja skriva eller har 
skrivit tidigare.

Cirkelledare: Mikael Berglund

E-post: micke@omnejden.se

Tel: 070-332 64 09

Tid: Måndagar kl 10:00-12:00, varje vecka,  
6 tillfällen 

Start: 6 februari, därefter 13/2, 20/2, 27/2,  
6/3, 13/3

Lokal: FU A102 

Avgift: 500 kr
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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,  
5 tillfällen

Start: 1 februari, därefter 15/2, 1/3, 15/3, 29/3

Lokal: FU A102 10:00-11:00/Aulan 11:00-12:00

Avgift: 500 kr

Svampkurs – mer än 
kantareller
Vill du lära mer om svampar och 
svampplockning så startar vi en cirkel med 
ett teoripass i maj och sedan fortsätter vi 
under svampsäsongen med utflykter i lite 
olika skogar kring Umeå. Vi går igenom olika 
grupper av svampar med inriktning främst 
på matsvampar, förväxlingssvampar och 
giftsvampar. Var, när och hur man plockar 
svamp tar vi också upp.

Litteratur: Holmberg, P. & Marklund, H.:  
Nya svampboken. 

Cirkelledare: Elisabeth Bååth

E-post: ebaath20@gmail.com

Tel: 070-620 53 00

Tider:  
Tisdag 23/5 kl 13:00-15:00: Teoripass

Tisdag 22/8 kl 13:00-17:00: Exkursion, men 
först samling i FU A102

Tisdag 5/9 och 12/9 kl 13:00-16:00: Exkursion

Lokal: FU A102 (23/5 och 22/8)

Avgift: 500 kr

Natur
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Världsberömda  
västerländska  
kvinnliga konstnärer 
genom tiderna
Kontaktperson: Esa Marttila

E-post: esa_km@hotmail.com

Tid: Torsdagar kl 13:00-15:00. Fem tillfällen, 
udda veckor (ej vecka 15, påsklov)

Start: 16 februari

Lokal: FU, Aulan

Avgift: 400 kr

Föreläsare: Esa Marttila, konstvetare

16 februari: Kvinnliga konstnärer från 
förhistorisk tid och fram t o m 1600-talet.

2 mars: 1700-talets kvinnliga konstnärer.

16 mars: 1800-talets kvinnliga konstnärer.

30 mars: Kvinnliga konstnärer under 
1900-talets första hälft.

27 april: Kvinnliga konstnärer under senare 
delen av 1900-talet och fram till våra dagar.

Grekland under  
Antiken
Kontaktperson: Cathrina Strandberg

E-post: cathrina.strandberg@gmail.com

Tid: Tisdagar kl 13:00-15:00. Fem tillfällen, 
jämna veckor.

Start: 21 februari

Lokal: FU, Aulan

Avgift: 400 kr

21 februari: Demokrati i Grekland.  
Klassisk och modern. 
Föreläsare: Rolf Hugoson, universitetslektor 
statsvetenskap

7 mars: Från Olympen till Hades. Några 
nedslag i den antika grekiska gudavärldens 
mytologi. 
Föreläsare: Henrik Lång, fil dr 

21 mars: Sanning och verklighet enligt Platon 
och Aristoteles. 
Föreläsare: Rolf Hugoson, universitetslektor 
statsvetenskap.

4 april: Den grekiska antikens arkitektur. 
Föreläsare: Esa Marttila, konstvetare.

18 april: Konsten i det antika Grekland. 
Föreläsare: Esa Marttila, konstvetare.

Föreläsningsserier

10

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: 22 februari samt därefter 8/3, 22/3,  
5/4 och 19/4.

Lokal: FU, Aulan

Avgift: 400 kr

Föreläsare: Eric Johannesson

eller 

Tid: Torsdagar kl 10:00-12:00. 
Fem tillfällen, jämna veckor

Start: 23 februari samt därefter 9/3, 23/3, 6/4 
och 20/4.

Lokal: FU, Aulan

Avgift: 400 kr

Föreläsare: Eric Johannesson

En serie föreläsningar som ger introduktioner 
till kända klassiska verk delvis med anknytning 
till konserter och operaföreställningar i 
Umeå. Bland annat presenteras Richard 
Wagners Lohengrin, som ges i överföring från 
Metropolitan.

Jazz – Nya nedslag i 
jazzens historia
Kontaktperson: Gunnar Wiklund

E-post: knegaren1@gmail.com

Tid: Torsdagar kl. 10:00-12:00. 
Fem tillfällen, udda veckor (ej vecka 15, 
påsklov).

Start: 16 februari samt därefter 2/3, 16/3, 30/3 
och 27/4.

Lokal: FU, Aulan

Avgift: 400 kr

Föreläsare: Gunnar Wiklund

Jazzen är bland annat en improviserad musikform 
och programmet för vårens föreläsningar 
kommer följdriktigt att improviseras fram under 
den närmaste tiden. Att det blir musikaliska 
porträtt av intressanta jazzpersonligheter och 
specialstudier av olika epoker i jazzens historia är 
väl ganska väntat. Men vi kommer också att hälsa 
på hos jazzens grannar och så firar vi 100-åringar! 
1923 föddes många stora jazzmusiker som t ex 
Dexter Gordon, Thad Jones och Erroll Garner!
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Ukraina och några 
aspekter på krig
Kontaktperson: Margareta Ling, Elisabet Rydh

E-post: tillmargaretaling@gmail.com,  
elisabetrydh100@gmail.com

Tid: : Tisdagar kl 10:00-12:00.  
Fem tillfällen, jämna veckor

Start: 21 februari

Lokal: Aulan

Avgift: 400 kr

21 februari: Ukrainakriget – när historien 
vände. Föreläsare: Martin Hårdstedt, professor 
i historia.
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Natur, samhälle,  
tänkande
Kontaktperson: Peder Aléx

E-post: pedergoran@outlook.com

Tid: Tisdagar kl 13:00-ca 14:30. 
Fem tillfällen, udda veckor

Start: 14 februari 

Lokal: Curiosum, Konstnärligt campus, Umeå 
universitet

Avgift: 400 kr

14 februari: Industrialisering i Norrland, 
exemplet Boliden. Föreläsare: Ann-Kristin 
Bergquist, universitetslektor i ekonomisk 
historia. 

28 februari: Funktionell hjärnavbildning som 
ett fönster till tankeprocesser. Föreläsare: Lars 
Nyberg, professor i neurovetenskap.

14 mars:  Digital ingenjörskonst för framtiden. 
Föreläsare: Kennet Bodin, medgrundare 
till företaget Algoryx och gästforskare vid 
institutionen för datavetenskap 

28 mars: Visning av filmen:  
Rymden i ”domteatern”.

25 april: Mikrobernas värld. Föreläsare: 
Natuschka Lee, forskare vid institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap.
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Curiosum- 
föreläsningar

Curiosum

7 mars:  Hur skriver man ett krig? Föreläsare: 
Annelie Bränström Öhman, professor i 
litteraturvetenskap 
 ”Att skriva poesi efter Auschwitz är barbariskt” 
skrev den tysk-judiske filosofen Theodor 
Adorno i Cultural Criticism and Society, 1951. 
Men författarna fortsatte skriva, försökte 
gestalta det outsägliga, det oberättbara, precis 
som de gjort sedan litteraturhistoriens början. 
I den här föreläsningen presenteras flera 
exempel på hur det oskrivbara kriget har fått 
röst och språk, från Homeros till Virginia Woolf 
och Svetlana Aleksijevitj.

21 mars: Krigsförbrytelser och gottgörelser. 
Föreläsare: Fanny Holm, jur dr 
Vad är folkrätt? Vad är internationell straffrätt? 
Vem kan dömas för internationella brott 
och i vilken domstol? Hur kan brottsoffren 
få upprättelse? Vilka utmaningar har det 
internationella samfundet när det gäller att 
utkräva ansvar för internationella brott, till 
exempel i Ukraina? Vilken roll kan Sverige spela 
för ansvarsutkrävandet? 

4 april: Protester och motstånd i konsten. 
Föreläsare: Ivar Tornéus, konstvetare 
Många är de konstnärer som gestaltar och 
synliggör maktstrukturer och värderingar som 
förtrycker jämlikhet och frihet. 
Men så har det inte alltid varit. Konst som 
motstånd och protest har en relativt kort 
historia

18 april: Fredsbyggande och återuppbyggande 
av kulturarv efter krig. Föreläsare: Dzenan 
Sahovic, docent i statsvetenskap  
Dzenan har forskat om förstörelse och 
återuppbyggnad av kulturarv efter krigen 
på Balkan. I sin föreläsning kommer 
han att spekulera om betydelsen av 
kulturarvskonflikten för en framtida rysk-
ukrainsk fred utifrån erfarenheter från tidigare 
krig och konflikter.
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Fredagsföreläsningar
För fredagsföreläsningarna gäller fri entré och anmälan är obligatorisk.  
Men kom i tid. Max 70 får plats i aulan.

Fredag 17 februari kl 13:30-14:30
”My Way – Mitt liv i hetluften världen över”

Föreläsare: Jörgen Svedberg, flygkapten, 
utbildningskonsult och författare till den 
nyutkomna boken ”My Way – Mitt liv i 
hetluften världen över”.

Lokal: FU, Aulan

”Över östra Ukraina såg vi plötsligt ett ljussken 
framför oss! Strax därpå passerade vi genom 
någon form av grått rökmoln......” Det var 
starten på det brutala kriget som fortfarande 
pågår.

Jörgen Svedberg ger oss en spännande och 
dramatisk föreläsning om sina 35 år som 
pilot. Han startade som fjällflygare och har 
sedan dess arbetat världen över på Inter Air, 
Transwede, EVA Air där han flugit Boeing 747 
(Jumbo Jet) och McDonnel Douglas MD-11.

Jörgen berättar bl a om dramatiska ögonblick 
med superhemliga transporter av militära 
missiler – en flygning som sträckte sig jorden 
runt. Vi får även ta del av en känsloladdad 
nödlandning som direktsändes av flera 
TV-bolag.

Följ med på äventyr i flygbranschen som 
bjuder på såväl spänning som glädje!

Fredag 3 mars, kl 13:30-14:30
Design tillsammans: Samhällsförändring och 
samskapande

Föreläsare: Maria Göransdotter, 
designhistoriker och fil dr i industridesign. 

Lokal: FU, Aulan

I en samtid där vi ser att vi behöver tänka och 
agera annorlunda än hittills för att ställa om till 
hållbara sätt att leva i framtiden, kan historiska 
perspektiv på design och designande bidra 
till sådana omställningar. Föreläsningen 
ger exempel på 1960- och 1970-talens 
experiment med utveckling av samskapande 
designmetoder — från bestick för reumatiker 
till datorbaserade layoutprogram — som 
syftade till en rörelse mot ett mer inkluderande 
och demokratiskt samhälle genom design. 

Fredag 17 mars, kl 13:30-14:30
Aktier och fonder i en orolig omvärld 

Föreläsare: Emil Strandberg, regionchef för 
Aktiespararna.

Lokal: FU, Aulan

Hur ser marknaden ut nu inom olika branscher 
med hög inflation och höga räntor.

Fredag 31 mars, kl 13:30
Årsmöte 

Läs mer på sid 2!

Fredag 28 april kl 13:30-14:30
”Commedia dell´arte – gatans teater”

Föreläsare: Hans Ola Stenlund, skådespelare

Lokal: FU, Aulan

Nyskriven berättarföreställning av och med 
skådespelaren Hans Ola Stenlund. Han 
berättar om och gestaltar Commedia dell´artes 
uppkomst, dess roll i dåtidens Grekland och 
Italien samt dess inflytande på europeisk teater 
genom tiderna. 

Fredag 12 maj, kl 13:30-14:30
”Att vara skidstjärna förr och i dag”

Föreläsare: Toini Lempi Rönnlund och  
Elina Rönnlund

Lokal: FU, Aulan.

Ett samtal om skillnaderna mellan att vara 
skidåkare i världseliten förr och nu. Vi träffar 
skididolerna Toini Lempi Rönnlund och 
barnbarnet Elina Rönnlund. Toini vann under 
sin karriär tre VM- och fyra OS-medaljer 
varav två guld i Grenoble-OS 1968. 1967 fick 
hon motta Holmenkollenmedaljen och 1968 
Bragdguldet. 
Elina är elitåkare i IFK Umeå och landslaget, 
som bl a vunnit Junior VM i stafett, Junior-SM 
och debuterade i världscupen i sprint i 
Östersund 2015. 
Vi jämför träning, kost, teknik, material, 
uppbackning och ekonomi mellan gårdagens 
världsstjärnor och dagens, där även publiken 
får ställa frågor.
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Skellefteå och norra Sverige leder 
utvecklingen av en grön omställning. 
Under ert besök får ni veta mer om viktiga 
områden där Skellefteå under en lång tid 
visat vägen inom hållbar utveckling och som 
sammantaget gjorde att valet för grundandet 
av Europas största industrietablering föll på 
just Skellefteå. En etablering som idag lett 
fram till att Skellefteå befinner sig mitt i en 
extraordinär samhällsomvandling. I Skellefteå 
investeras just nu mest per capita i Sverige och 
de kommande åren väntas 75 miljarder kronor 
investeras här i ny infrastruktur, bostäder och 
ett växande näringsliv. Mitt i allt det här är vi 
fast beslutna om att växa på ett hållbart- och 
miljövänligt sätt.

Välkommen att ta del i hur Skellefteå planerar 
för en hållbar framtid i en växande stad.

Preliminärt besöksprogram
Avresa: kl 08:00 från Operaplan.

Åter Umeå, Operaplan, ca kl 18:00

kl 10:00 Välkommen till Skellefteå 

Plats: Showroom Skellefteå 

En berättelse om Skellefteås resa och hur vi 
blivit ett nav för den gröna omställningen och 
vi introducerar er även för Northvolt inklusive 
status på konstruktion och produktion. 

Guide: Linda Fransson, Head of Technical 
Visits, Skellefteå Science City

14

kl 10:30 Kaffe

kl 11:00 Besök i Sara Kulturhus

Sara kulturhus är en 20 våningar hög byggnad 
som producerats lokalt av skog från regionen 
och knyter an till Skellefteås långa tradition 
inom träbyggande. Solceller och effektiv 
energianvändning bidrar ytterligare till att 
minimera husets klimatavtryck. 

Guide: Sara Kulturhus 

kl 12:00 Lunch

kl 13:30 Promenad i stadsparken

Guide: Zandra Nordin, Stadsträdgårdsmästare 
på Skellefteå Kommun 

kl 14:30 Fika

kl 15:30 Stadsvandring

Guide: Åsa Lindström Öberg 

kl 16:30 Programavslut

Pris: 500 kr

Medtag gärna eget fika. 

Temaresa 25 maj 
Välkommen till Skellefteå 
- centrum av den gröna omställningen 
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Ordförande

Peder Aléx

pedergoran@outlook.com

070-271 23 20

Vice ordförande, ekonomi 

Elisabet Rydh

elisabetrydh100@gmail.com

070-772 57 50

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

tillmargaretaling@gmail.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
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Umeå Senioruniversitet (UMSE)

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 Elisabet 
Rydh.

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


