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_________________________________________________________________________________________________________

TIL MEDLEMMER AV SENIORUNIVERSITETET I SØGNE
PROGRAM HØSTEN 2020
Også Senioruniversitetet er rammet av Corona-pandemien, og fikk bare avholdt 2 foredrag i
vinter før vi måtte avlyse resten av vårsemesteret. Nå er vi i gang igjen – og vedlagt følger
programmet for høsten 2020 – som vi håper å kunne gjennomføre dersom vi ikke på ny
hindres av smittevernhensyn.

REDUSERT PLASS OG BEHOV FOR Å NOTERE NAVN - MØT OPP TIDLIG!
Av smittevernhensyn må vi nå notere navn på alle som møter opp, og vi kan ikke være så
mange i konsertsalen i SGP som tidligere. Det er derfor lurt å komme tidlig. Vi kan heller
ikke tilby mat etter foredragene denne høsten.
Første foredrag – med Thomas Hylland Eriksen - avholdes

utendørs i Amfiet bak låven onsdag 26. august kl 1100
I Amfiet har vi mye bedre kapasitet enn innendørs. Vi venter stor pågang, så kom i god tid før
kl 1100 for registrering - og ta gjerne med sittepute og kle deg etter været!

VI HAR FÅTT VIPPS!
Senioruniversitetet i Søgne har nå fått VIPPS – og det passer jo bra nå som vi ikke kan ta
imot kontanter av smittevernhensyn! Bruk VIPPS nr 610346 eller scann QR-koden nederst
på dette arket og følg menyen som kommer opp på skjermen. Hvis du ikke er fortrolig med å
bruke VIPPS hjelper vi deg gjerne før eller etter foredragene!

MEDLEMSKAP OG BETALING
Vi setter stor pris på at dere er medlemmer av Senioruniversitetet i Søgne. Dere som har
betalt kontingent for vårsemesteret slipper å betale ny kontingent for høsten siden vi måtte
avlyse så mange foredrag denne våren.
Dere som ikke har betalt kontingent for vårsemesteret bes betale kr 250 nå – og det vil da
gjelde for hele året. Dere kan velge om dere vil overføre beløpet til vår bankkonto
3090 13 75093 eller betale med VIPPS 610346. Send også en melding til vår kasserer
(terjewith@gmail.com) med navn, adresse, telefonnr. og e-post-adresse så vi får registrert
dere i medlemsregisteret.
Søgne, 1. august 2020
Vipps-numrner 610346
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Bjørn Erland / styreleder

