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Ett nytt program

En digital vår
Under hösten 2020 arbetade vi fram ett vårprogram för 2021, som vi var så otroligt stolta
och glada för. Vi såg fram emot att erbjuda er
medlemmar en massa trevliga och lärorika evenemang. Tyvärr blev det inte så, på grund av
en hiskelig spridning av viruset Covid 19 i vårt
land och i övriga världen. Vad gör vi då? Ställer
in alla planerade program och stryker ett streck
över hela vårterminen? Eller försöker vi göra
något för att tillgodose medlemmarna med
något intressant och kul? Ja, så gör vi!

respektive föredrag. Konserterna kommer du
att hitta på Youtube. Samma sak där, information om tillvägagångssätt kommer i god tid.
Alla har inte tillgång till dator, mail och Youtube – vi är medvetna om det. Men, alternativet
är att ingen får möjlighet att se och lyssna till
detta! Och kanske är det så att flera utan dator kan få hjälp av vänner och anhöriga att få
uppleva detta.

Om förutsättningarna blir bättre längre
fram och vaccineringarna blir lyckosamma,
hoppas vi kunna erbjuda er ett programblad
Under våren erbjuder vi er fem digitala föreläsningar och tre konserter från de planerade med vårens planerade uteaktiviteter. Vi håller alla tummar för det och till dess hoppaktiviteterna! På enklast möjliga sätt ska du
kunna logga in på en länk, som du får i ett mail as vi att du får vara frisk och ha det bra!
från oss. Anvisningar kommer i anslutning till Håll i och håll ut – vi går mot ljusare tider!

Tre konserter
Ljuva 60-tal

Den 25 februari kl 14-15
I tidstrogna kläder och frisyrer får
vi följa med Lekebergs Revysällskap på en musikalisk nostalgitripp.
Härliga låtar från dansbanor, Folkets Park och Melodiradion tar oss
tillbaka till ungdomen!

Cabaret 5

Den 25 mars kl 14-15
Vi vill låta er uppleva fantastisk
musik av Isak Björklund, Marcus
Mattsson, BG Augustini, Stefan
Månsson och inte minst sångerskan
Ida Blomqvist. Musiken de framför
får aldrig glömmas. Här kan vi bjuda på en feel-good eftermiddag!

Minnen för alla i lagom ålder
Den 29 april kl 14-15
Vi får uppleva härlig musik av storbandskaraktär av orkestern Forever
Young.
När våren och sommaren står för
dörren avslutar vi månadsmötena
med en mycket svängig eftermiddag.
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Fem föreläsningar

Utbrott av infektioner i historien

Tisdag 9 februari kl 10–11
Hans Fredlund, docent och före detta smittskyddsläkare föreläser om Utbrott av infektioner – historiskt
perspektiv på nutiden. Smittkoppor, digerdöden,
kolera, influensapandemier och covid 19. Vad har de
sjukdomarna gjort med oss – förr och nu?

Gathun

Onsdag 10 mars kl 14–15
Göran Lindhé från Sällskapet Gamla Örebro berättar
och visar bilder om ”Gathun”, Örebros första gata,
samt om gamla Söders omvandling.

Universitetsprofiler: Få reda på mer om…
Transport efter pandemin

Utbildning i framtiden

Filialen i Grythyttan

Fredag 29 januari kl 10–11

Fredag 26 februari kl 10–11

Fredag 26 mars kl 10–11

Professor Lars Hultkrantz har
bland annat varit en av medlemmarna i Omställningskommisionen som
initierats av Stockholms Handelskammare under ledning av ekonom
Klas Eklund. Ämnet kommer att
handla om Transport och infrastrukturpolitik efter pandemin.

Professor och rektor Johan Schnürer ger sin bild av vårt universitet,
framtida utmaningar, nya utbildningar, storleken på universitet i
förhållande till övriga lärosäten etc.
			

Professor i livsmedelshygien
Marie-Louise Danielsson-Tham
berättar hur man bedriver undervisning på universitetsfilialen i Grythyttan och integrationen med övriga delar av universitetet i Örebro.
			

