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Onsdag 1. november• SGP kl. 11.00

Mitt liv som mann
Ann Kristin Olsen (f. 1945) var den første kvinnelige politi-
inspektør i landet. Senere ble hun den første kvinnelige politimester.
Hun har ledet etterforskningen av seriedrapene i Tistedal. Senere
ble hun første kvinnelige sysselmann på Svalbard. Hun avsluttet
som fylkesmann i Vest-Agder. 
Hun har fått prisen som ”snill pike” og blitt utnevnt til kommandør av
St. Olavs Orden.

Onsdag 22. november • SGP kl. 11.00

Barnevernet i Norge - myter og virkelighet?
Siv Torunn Skagestad (f. 1963) er oppvokst og bosatt i
Søgne. Hun er jurist, og arbeider i dag som leder av Fylkesnemnda for
barnevern og sosiale saker i Agder. 
Hun har tidligere arbeidet blant annet som byråsjef i Sosial-
departementet og som privatpraktiserende advokat. Hun har også 
erfaring som medlem av ulike offentlige nemnder og nasjonale lovutvalg,
fra tilsyn med kommunale tjenester, barneverninstitusjoner og krimi-
nalomsorg og fra undervisning i juridiske fag. 

Ann Kristin Olsen

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 påformell kompetanse

nnn Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgift (p.t. kr 250,- pr. 
halvår for enslige og kr 500,- pr. halvår for par med felles adresse)

Kontakt Leif Andreas Thortveit  920 36 022   leifath@broadpark.no

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

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!

Onsdag 30. august • SGP kl. 11.00

Fremtidsfrykt og håp
Paul Leer-Salvesen (f. 1951) mener at politiske kriser og
miljøødeleggelser fører til fremtidsfrykt for mange mennesker i
dag. Hvordan skal vi møte dette?
Paul Leer-Salvesen har arbeidet som fengselsprest, journalist,
forfatter og voldsforsker. Han har skrevet barnebøker, romaner
og fagbøker og er professor i etikk og teologi ved Universitetet i
Agder.

Onsdag 20. september • SGP kl. 11.00

Kinas forhold til Norge og omverdenen
Jørgen Lohne (f. 1958) har nettopp avsluttet sin 4-årsperiode som
Aftenpostens Asia-korrespondent, basert i Beijing. Han har arbeidet
som journalist siden 1981 og hadde praksis fra Agder Tidend,
Dagbladet Sørlandet og NTB da han i 1987 ble ansatt i Aftenposten. 
I årene  2009 – 2013 var han avisens Midtøsten-korrespondent.
 Lohne er fra Søgne, bosatt i Oslo og utdannet ved Norsk journal-
isthøyskole (1985). Han har studert språk og historie (cand.mag.)  ved
universitetene i Agder og Bergen. 

Jørgen Lohne

Onsdag 18. oktober • SGP kl. 11.00

Katalysator for nyskaping - MIL 
(tidl. Sørlandslaben)

Bernt Inge Øhrn (f. 1976), sivilingeniør og adm.dir/CEO ved
MIL  (Mecathronics Innovation Lab) i Grimstad. Øhrn har master-
grad i robotics, styring og kjøretøykontroll ved NTNU. Fra 2009 til
2014 har han vært teknisk direktør og prosjektleder ved ulike
avdelinger av National Oilwell Varco (NOV).

Bernt Inge Øhrn

Kultursalen på Søgne gamle prestegård
Forelesningen og 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 80,- 

(2 halve rundstykker + kaffe/te)  

Paul-Leer Salvesen

Siv Torunn Skagestad
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