SENIORUNIVERSITETET I SØGNE

Høstsemesteret 2013
Møtested: Kultursalen på Søgne Gamle Prestegård
Møtetid: onsdager kl 11 - 13
Å beskrive det man ikke ”ser” - medier og klimautfordringen

28. august

Elisabeth Eide, professor og forfatter

25. september

Sorg, virkelighet og lidenskap
Nina Karin Monsen, filosof og forfatter

Monsterøglene på Svalbard

9. oktober

Jørn Hurum, forsker, forfatter og programleder i NRK

6. november

USA - de tre siste år med Obama
Bjørn Hansen, reporter i NRK i 30 år

Styret i Senioruniversitetet 2012-2013. Foran f.v. Aslaug Bakke, Marte Valle Rafoss,Gerd Lillian Olsen, Ilse
Sørensen og Kjellbjørg Øydne Auestad. Bak f.v. Torvald Hellum, Leif Andreas Thortveit, Oddbjørn Eikestøl,
Per Arne Johnsen og Simen Dæhli
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leifath@broadpark.no

27. november

1814. Det utrolige året? Hvorfor kan vi tale om en norsk revolusjon?
Karsten Alnæs, cand.philol og forfatter

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

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!
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

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

www.senioruniversitetetisogne.no

Onsdag 6. november • SGP kl. 11.00
USA - de tre siste år med Obama

Forelesninger, forelesere og tidspunkt
Onsdag 28. august • SGP kl. 11.00
Å beskrive det man ikke ”ser” - medier og klimautfordringen

Elisabeth Eide

Elisabeth Eide (f. 1950) er professor i journalistikk ved
Høgskolen i Oslo og Akershus og Professor II ved Universitetet i
Bergen. Hun leder et tverrfaglig forskningsprosjekt, «Climate
Crossroads» og dessutan et globalt nettverk «MediaClimate»,
som har studert mediedekningen av klimaendringene i 18 land i
alle verdensdeler. Hun har publisert en rekke bøker, kapitler og
artikler innen journalistikk- og medieforskning, og dessuten fem
romaner. Siste bok: Elisabeth Eide og Risto Kunelius (red.
2012) Media Meets Climate. The Global Challenge for
Journalism. Göteborg: Nordicom.

Bjørn Hansen

Onsdag 27. november • SGP kl. 11.00
1814. Det utrolige året? Hvorfor kan vi tale om en norsk revo-

lusjon i 1814? Hvordan kunne slikt skje ytterst i Europa i et utarmet land?

Karsten Alnæs. Cand philol og forfatter. Alnæs’ forfatterskap rom-

Onsdag 25. september • SGP kl. 11.00
Sorg, virkelighet og lidenskap

Nina Karin Monsen

Nina Karin Monsen (f. 1943) er filosof, forfatter og
statsstipendiat. Hun har skrevet skjønnlitteratur og en rekke
faglitterære bøker.Tidligere arbeidet hun mest med logikk og
feministisk filosofi, senere moralfilosofi og har fra 1980-tallet
vært en fremtredende representant for personalismen i Norge.
Hun har deltatt mye i den offentlige debatt, først om feministiske
og senere moralfilosofiske emner. Monsen er motstander av
kjønnsnøytral ekteskapslov og assistert befruktning. Hun ble i
2009 tildelt Fritt Ord-prisen.

Bjørn Hansen (f. 1938) er er en tidligere journalist og utenriksreporter som har arbeidet for NRK i 30 år. Han har alltid vært
sterkt interesser i amerikansk politikk. Fra 2002-2007 var han
programleder for NRKs populære utenriksmagasin Urix. I yngre
dager var han godt kjent som en hardtslående politisk reporter
og en fryktet utspørrer. Han har også produsert en rekke innslag
på vegne av NRK for den amerikanske nyhetskanalen CNN.
Bjørn Hansen ble i 2008 tildelt årets hederspris under Gullruten
2009.

Karsten Alnæs

mer historiske romaner, fagbøker, barnebøker og romaner med handling
fra lokalmiljøer i hovedstaden, fra sjøfart og klippfiskmiljøer fra
Vestlandet og fra Spania, Bosnia og andre land. I sine historiske
verk er Alnæs særlig kjent for at han ser historien nedenifra og
skriver om folks hverdagsliv. Hans bøker er oversatt til flere språk
og han er en populær taler i internasjonal sammenhen og en aktiv
representant for Skandinavia i Det europeiske kulturråd.

SiS arrangerer kurs i slektsgransking, høsten 2013

Onsdag 9. oktober • SGP kl. 11.00
Monsterøglene på Svalbard

Jørn Hurum

Jørn Hurum er forsker, forfatter og programleder i NRK.
Dinosaurforskeren Hurum er kjent som en medieprofilert formidler av populærvitenskap innen sitt fagfelt. Han har vært programleder i NRK TV-programmet ”Newton” og i radioprogrammet ”Hurum og Ødegaard” (sammen med Knut Jørgen Røed
Ødegaard). I 2007 ble Jørn Hurum verdenskjent for funnet av
”Monsterøgla fra Svalbard”, som er verdens største, kjente
pilosaur.Han er tildelt mange norske og internasjonale priser.

Ta med egen PC/Mac eller nettbrett. Mye av undervisningen vil bruke
nettbaserte tjenester som eksempler. Trådløst nett i kurslokalene.
Kursansvarlig Torvald Hellum.
Kurspris kr. 500. Påmelding innen 1. august 2013 til the@vaf eller 411 60 564 (Hellum)

