Vad är Senior-Emil?

Livet slutar inte vid 65!
För att leva ett långt meningsfullt liv är det viktigt att ständigt vara nyfiken, lära sig nya saker
och utveckla sociala kontakter. Detta leder också till att vi håller oss psykiskt och fysiskt
friskare!
För 20 år sedan misstänkte vi inom CING det som forskare skulle enas om mycket senare. I
den lyckliga turbulensen på Club Avançez, i dåvarande Bräutigam-huset, föddes 1994 idén
till Senior-Emil. Några eldsjälar bland dem som oftast besökte Club Avançez hade upptäckt
behovet av att träffas mera regelbundet, varför inte en gång i månaden. Sedan dess har vi nu
träffats mer än 160 gånger. Antalet närvarande har hela tiden ökat, och när kåsören/reportern
Kaianders Sempler från Ny Teknik i februari i år berättade om mänsklighetens syn på fysik
under årtusenden, var vi mer än 130 åhörare i Villan.
Senior-Emil är en mötesplats för chalmerister som lämnat arbetslivet men har kvar en positiv
känsla för sin gamla skola och de kurskamrater man delade ljuvt och lett med under åren på
Chalmers. En möjlighet att en gång i månaden kunna träffa likasinnade i en avspänd miljö
och byta minnen och erfarenheter men även diskutera dagens aktuella frågor.
Man får också lyssna till ett föredrag av någon Emil eller Emilia, som uträttat något märkligt
under sitt yrkesliv och har förmågan att berätta om det på ett trevligt sätt. Och det är inget
passivt auditorium som lyssnar; frågor och diskussioner är livliga.
Vi har hela tiden värnat om kontakterna med vår högskola i programmakeriet, med alla
senare tiders rektorer, många profeter och flera besök på intressanta institutioner på området.
Senior-Emil har varje år skött om kransnedläggningen på William Chalmers grav.

Vi ses den första tisdagen i varje månad, med programpunkter, som var och en varit
höjdpunkter. Några axplock ur den fantastiska listan:
– när Sonja Hedenbratt avtackades och medaljerades för sin verksamhet under nästan femtio·
år i chalmerssammanhang,
– när Adrian-kvintetten fyllde den nya klubblokalen i Villan till bristningsgränsen
– när Bamse lärde oss dricka öl på annorlunda vis
– när en lång rad av rektorer berättat om sitt arbete för Chalmers
– när den svenska industrins toppar, dock enbart chalmerister, gett oss förtroliga inblickar
– när spexarna gycklat för oss, både Vera-spexare och Bob-spexare
– när vi spelat upp gamla cortègefilmer och Kalle Anka-dito.
– när Emilar och Emilior av olika åldrar och med annorlunda livsöden kåserat för oss.
– när Messingssextetten Dufvan ordnade spårvagnskonsert runt i staden
mm, mm.
Det behöver väl inte tilläggas att träffarna i den trevliga klubbmiljön i Villan till stor del
försiggår kring den magnifika bardisk som donerats av Rune Andersson.

I genomsnitt har vi nu en närvaro av cirka sextio engagerade chalmerister med den rätta
känslan för Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen. En obyråkratisk bestyrelse
finns, utan kassör men med en programgrupp som den viktigaste delen. Vi planerar för nästan
ett år i förväg.
Kallelse går ut per mail eller snigelpost till dem som närvarit någon gång det senaste året.
Inga åldersgränser finns; vi välkomnar mogna chalmerister i alla åldrar och från hela
världen.
En trevlig spin-off effekt är "Jolly Walkers". Ett tiotal vandrare trivs ihop varannan torsdag
ute i Göteborgs grönområden med fika i ryggsäcken.
Vi känner ett ansvar för att bibehålla och vidareutveckla den fantastiska samhörighetskänsla,
den ogripbara chalmersandan, som vi alla känner så starkt. Och med en tillbakablick på
inledningen av artikeln: Är månne Chalmersandan ”Ungdomens källa”?
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