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SENIORUNIVERSITETET I SØGNE

Høstsemesteret 2012
Møtested: Kultursalen på Søgne Gamle Prestegård
Møtetid: onsdager kl 11 - 13

29. august Israel - Iran. Blir det krig?
Sidsel Wold, journalist og forfatter, bl.a. ansatt i NRK

26. sept.

Friluftsliv for folkehelsa
Lise Corwin, fagsjef for folkehelse i Den Norske Turistforening

Styret i Senioruniversitetet 2012-2013. Fra venstre: Torvald Hellum, Aslaug Bakke, Marte Valle Rafoss,
Oddbjørn Eikestøl, Leif Andreas Thortveit, Kjellbjørg Auestad, Simen Dæhli og Laila Haakonsen.
Gerd Lillian Olsen og Per Arne Johnsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

17. okt.

Musikk: Støy eller velklang?
Wolfgang A. Plagge, komponist og pianist

Styret 2011 - 2012
Oddbjørn Eikestøl
Kjellbjørg Øydne Auestad
Leif Andreas Thortveit
Laila Haakonsen
Aslaug Bakke
Per Arne Johnsen
Marte Valle Rafoss
Gerd Lillian Olsen
Torvald Hellum
Simen Dæhli

leder
nestleder
kasserer
sekretær
progr. kom.
varamedl.
varamedl.
varamedl.
program ansv.
progr.kom.

eikestol@online.no
kau1@online.no
leifath@broadpark.no
lailhaa@online.no
aslau-b@online.no
per-a-j@online.no
marte.v.rafoss@gmail.com

Hjemmeside:
E-post:

www.senioruniversitetetisogne.no
post@senioruniversitetetisogne.no

the@vaf.no
sdaehli@yahoo.no

901 34 125
971 42 471
920 36 022
906 88 688
947 94 902
975 60 767
977 54 287
404 16 061
411 60 564
901 62 010

Taushetens tyranni: Fortielse av vold og overgrep mot barn

7. nov.

Siri Søftestad, sosionom og forsker ved Sørlandets Sykehus

28. nov

Hva jeg har lært om besteforeldre - som forsker og mormor
Gunhild Hagestad, sosiolog og professor ved UiA

Forelesningen og eventuelle spørsmål fra salen
varer til ca. 12.00 - 12.30. Deretter blir det anledning til
bevertning og eventuelt flere spørsmål til foreleseren i Museumsalen
Billetter til bevertningen kjøpes ved inngangen for kr 50,(2 rundstykker + kaffe/te)

Bli medlem
Kontakt

Leif Andreas Thortveit
9220 36 022
leifath@broadpark.no

Følg med på hjemmesida vår når det gjelder eventuelle
tilleggsopplysninger og forandringer i programmet:

www.senioruniversitetetisogne.no
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Onsdag 7. november • SGP kl. 11.00

Forelesninger, forelesere og tidspunkt

Taushetens tyranni: Fortielse av vold og overgrep mot barn
Siri Søftestad er sosionom og forsker ved Avdeling for barn

Onsdag 29. august • SGP kl. 11.00
Israel-Iran. Blir det krig?
Sidsel Wold. (f. 1959) er norsk journalist og forfatter. Fra 2007
har hun vært NRKs korrespondent i Midtøsten. Wold har bodd i
Israel flere ganger, blant annet for å studere arabisk i 2003.
Sidsel Wold har jobbet i forskjellige NRK-avdelinger, både som
programleder i radioen, TV-reporter og vikarierende
utenrikskorrespondent i Midtøsten.

Foto:
Sol Nodeland

og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet Sykehus HF i
Kristiansand. Hun har siden 1993 arbeidet med tverretatlig konsultasjon, kompetanseheving og tiltaksutvikling i forbindelse
med seksuelle overgrep mot barn i Vest-Agder. Hun er også en
av initiativtakerne til www.reddesmå.no

Onsdag 28. november • SGP kl. 11.00
Onsdag 26. september • SGP kl. 11.00
Friluftsliv for folkehelsa
Lise Corwin er fagsjef for folkehelse i Den Norske
Turistforening. Hun jobber med å synliggjøre DNTs folkehelsearbeid ovenfor myndighetene, og å videreutvikle DNTs tilbud slik
at vi får enda flere med på tur! Lise har erfaring fra folkehelseforvaltningen, har jobbet politisk og har en mastergrad i helsefremmende arbeid.

Hva jeg har lært om besteforeldre - som forsker og mormor
Gunhild Hagestad (f. 1942) norsk sosiolog, professor ved
Universitetet i Agder. Hennes forskning har vært konsentrert om
emner som et aldrende samfunns betydning for familiestruktur og
livsløp, virkninger av skilsmisse midt i livet, fordeling av innflytelse, belastninger og hjelp i familier med tre generasjoner, samt
sosialpolitiske implikasjoner av bestemte demografiske og kulturelle endringer. Hagestad er internasjonalt anerkjent for sine
bidrag til aldringens sosiologi, og har vært invitert som
hovedtaler i utallige sammenhenger, blant annet da FNs
generalsekretær åpnet det internasjonale eldreåret oktober 1998.

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!
Onsdag 17. oktober • SGP kl. 11.00
Musikk: Støy eller velklang?
Wolfgang A. Plagge (f. 1960) er komponist og pianist. Han
begynte å spille piano som fireåring, og debuterte i
Universitetets aula i Oslo bare tolv år gammel. Han begynte
også tidlig å komponere, og er særlig anerkjent for sine verk for
blåseinstrumenter. På tross av en revmatisk lidelse opptrer
Plagge ofte som pianist, har spilt med flere ledende orkestre og
har mottatt flere priser for sitt musikalske virke. Han har siden
han var 8 år vært organist og etter hvert kantor i Asker og
Bærum katolske menighet på Stabekk.

nnn Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening, basert på
individuelt medlemskap
nnn Gjennom foredrag, gruppevirksomhet m.v. skal foreningen legge til rette
for innføring i utvalgte fag og emner, uten sikte på å oppnå formell
kompetanse
nnn Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgift (p.t. kr 250,pr. halvår for enslige og kr 400,- pr. halvår for par med felles adresse)
nnn Alle har adgang til møtene, uansett alder. Inngangspenger for
ikke-medlemmer er for tiden kr 100,- for de fleste av arrangementene

