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Välkommen till ÖSU! 

Mötesplats för vetgiriga veteraner (och andra) 

 

 

Vi är en ideell organisation, vars syfte i huvudsak är att ge föreläsningar i 

varierande ämnesområden och på en akademisk nivå. 

 

Vi som pensionärer är en relativt stor grupp i samhället. Vi har 

livserfarenhet och med nyvunna kunskaper om modern forskning och 

teknik, har vi möjlighet att påverka vår samhällsutveckling, såväl inom 

demokrati som inom kulturlivet. 

 

Man behöver inte vara medlem i föreningen för att gå på våra föreläsningar. 

De är öppna för alla intresserade. 

 

ÖSU har sedan starten 2014 erbjudit sju föreläsningar per år och därutöver 

en del föreläsningsserier. På grund av pandemiåret 2021 hade vi möjlighet 

att erbjuda digitala föreläsningar som ersättningar för föreläsningar på 

plats. De digitala föreläsningar erbjuder vi endast medlemmar i 

Örnsköldsviks Senioruniversitet. 

 

Tyvärr är vi ytterst sårbara. Föreläsningar står och faller med att föreläsaren 

finns på plats. Det behövs enbart att ett tåg eller flyg inte startar i tid, för att 

vi måste ställa in föreläsningen. Därför uppmanar jag alla att gå in på vår 

hemsida, där vi kan meddela eventuella ändringar. 

 

Tack alla medlemmar, för ert stöd och för att ni ger oss många kloka 

förslag! 

 

Karin Nordin 

Ordförande 

 

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. Man behöver alltså inte vara medlem för att lyssna på en 

föreläsning 

 

Hur blir man medlem? 
Vill du bli medlem kan du anmäla dig via e-post till 

kontakt4@seniorovik.se. Vi behöver: Namn, adress, mobilnummer, 

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

hemsidan www.seniorovik.se.   

 

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, mobilnummer och e-postadress om du är ny 

medlem. Som ny medlem bör du betala via bankgiro för att kunna lämna 

alla uppgifter. 

 

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: seniorovik@gmail.com

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@seniorovik.se
http://www.seniorovik.se/
http://www.seniorovik.se/
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1/2022 

Krig och storpolitik under 300 år – Dramatiska händelser i 

Norrland 

 

Föreläsare 

Martin Hårdstedt 
Professor i historia vid Umeå universitet 

Datum och tid 

Torsdagen den 27 januari 2022, klockan 13.00 – 15.00 

Innehåll/Presentation 

Från stora nordiska kriget i början av 1700-talet fram till idag har mycket 

dramatiskt inträffat i Norrland. De norra delarna har flera gånger de senaste 

300 åren drabbats av krig och annat dramatiskt som en följd av 

storpolitiken i norra Europa. Rysshärjningarna längs norrlandskusten och 

Finska kriget 1808-09 är de mest påtagliga händelserna, men det finns 

mycket mer att berätta om.  

 

Krimkriget snuddade de svenska kusterna och inbördeskriget i Finland 

1918 har också satt sina spår. Till detta kan läggas andra världskrigets 

transporter över Kvarken och den hemliga Stella Polarisoperationen som 

räddade finskt underrättelsemateriel i krigets slutskede. Hur påverkades 

Norrland av kalla kriget? Detta och mycket annat kommer att diskuteras i 

föreläsningen. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

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

 

 

 

mailto:karin.m.b.nordin@telia.com
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3/2022 

Gröna Vågor 

 

 

Föreläsare 

Po Tidholm 
Journalist 

Datum och tid 

Torsdagen den 31 mars 2022, klockan 13.00 – 15.00 

Innehåll/Presentation 

Under 2020 lämnade 700 000 personer London. Stockholm har slutat växa 

för första gången på flera decennier. Priserna på fritidshus och 

lantegendomar skjuter i höjden, stora techbolag sätter standarden för en 

decentraliserad arbetsmarknad där de anställda får leva och distansarbeta 

var de vill. Tekniken har funnits länge men inte viljan och vanan. 

 

"I det här finns en unik möjlighet för mindre svenska kommuner att öka sin 

befolkning", säger Po Tidholm. "Men det kommer inte att ske av sig 

självt". 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

Knut Meidell, 070-546 77 54, knut.meidell@gmail.com  
 

 

 

 

mailto:knut.meidell@gmail.com
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4/2022 

Den sprudlande Östersjön 

 

 

Föreläsare 

Hans Kautsky 
Fil. dr., marinbiolog 

Datum och tid 

Torsdagen den 28 april 2022 kl. 13.00 – 15.00 

Innehåll/Presentation 

Östersjöns levande och vackra ekosystem beskrivs i bild. Data visar hur de 

grunda bottnarna ner till 70 m djup i stort sett har återhämtat sig från 60-

talets mörka förhållanden. Aktuella miljöproblem, såsom överfiske, icke 

hållbara fiskodlingar, gifter, klimatförändringar och strandexploatering 

diskuteras ur de grunda bottnarnas perspektiv. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

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

mailto:karin.m.b.nordin@telia.com
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2/2022 

Demokrati - idag hotad? 

Hur kan vi förstå vad det innebär och vilka farhågorna är?  

 

Föreläsare 

Torbjörn Tännsjö 
Professor emer. i praktisk filosofi vid Stockholms 

universitet 

Datum och tid 

Torsdagen den 19 maj 2022, klockan 13.00 – 15.00 

Innehåll/Presentation 

Torbjörn Tennsjö är emeriterad professor i praktisk filosofi vid Stockholms 

universitet och författare till ett fyrtiotal böcker. 2020 utkom han tillsammans 

med Folke Tersman boken Folk & Vilja: Ett försvar av demokratin I vår tid,  på 

förlaget Fri tanke.  

 

Den senaste tidens politiska turbulens visar att demokratin är hotad, även i de 

stater som räknats som de tryggaste demokratierna. Rapporter påvisar en 

aktuell trend mot ökat auktoritärt och mindre utvecklat demokratiskt styre i 

många länder. Vad beror dessa oroande tendenser på? Tännsjö kommer att 

utveckla tankarna under föreläsningen. 

Lokal 
Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. 

Avgift 

50 kr. 

Kontaktperson 

Agneta Grundberg, 070-309 59 48, grundberg7@telia.com  

mailto:grundberg7@telia.com
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Styrelse 

 

 

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

070-251 61 20 

V. ordf. Knut Meidell knut.meidell@gmail.com  

070-546 77 54 

Kassör Elsy Sjöberg elsy.sjoberg@telia.com  

070-384 86 26 

Sekr. Ing-Marie Nilsson ingmarie_bmnilsson@hotmail.com 

070-191 69 07 

Ledamot Elly Gunnarsson margit.sofie@telia.com 

0660-511 21 

Ledamot Agneta Grundberg Grundberg7@telia.com  

070-309 59 48 

Ledamot Margita Åberg margita.aberg@hotmail.com 

070-325 36 77 

Ledamot Erik Hägglund hagglund.erik17@gmail.com  

070-582 99 94 

 

Programråd 

 

 

Programrådet består av ledamöter ur styrelsen. Sammankallande är Margita 

Åberg. 

 

Årsmöte 2022 

 

 

Tid och plats 
Årsmötet blir torsdagen den 17 mars 2022 klockan 16.00 på Bruksgården i 

Domsjö. 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? Kontakta då valberedningen: 

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

Maud Bjuggstam, 070-603 93 46, mpe.bjuggstam@gmail.com   

 

mailto:karin.m.b.nordin@telia.com
mailto:knut.meidell@gmail.com
mailto:elsy.sjoberg@telia.com
mailto:ingmarie_bmnilsson@hotmail.com
mailto:margit.sofie@telia.com
mailto:Grundberg7@telia.com
mailto:margita.aberg@hotmail.com
mailto:hagglund.erik17@gmail.com
mailto:wedin.ginger@gmail.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

