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Onsdag 27. november • SGP kl. 11.00

Russland under Vladimir Putin
Odd Gunnar Skagestad (f. 1944) er statsviter, diplomat, skribent og forfat-
ter. Magistergrad ved Universitetet i Oslo i 1971. Befalsutdannet fra Forsvarets
skole i E- og S-tjeneste i 1967. Tidligere forsker ved Fridtjof Nansen-Stiftelsen
1969-74. Han har tjenestegjort ved norske utenriksstasjoner i Sovjetunionen/
Russland, Nigeria og Sør-Afrika, bl.a. som generalkonsul i Murmansk/Arkangelsk,
støttegruppe til Tsjetsjenia, ambassadør til Den internasjonale hvalfangstkom-
misjonen og president i fiskeriorganisasjonen SEAFO. Han er forfatter av en rekke
avhandlinger og artikler om faglige emner i norske og internasjonale fagpub-
likasjoner og tidsskrifter.

Onsdag 6. november • SGP kl. 11.00
Maktens forgreininger
Gamle og nye eliter i Søgne på 16- og 1700-tallet
Trond Bjerkås (f. 1978) er fra Kristiansand og er forfatter av et 
pågående arbeid om Søgnes historie fra år 1000 til i dag. Han har doktorgrad i
historie fra NTNU i 2016. Bjerkås har særlig forsket på norsk historie i tidlig
nytid, ofte med forholdet mellom myndigheter og lokalsamfunn som utgangs-
punkt. I 2017 kom boka “Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge
1660-1814” ut, hvor Bjerkås var medredaktør sammen med Knut Dørum. Han
er også forfatter av en bok om Vågsbygds historie i etterkrigstiden som kom-
mer ut i 2019.

Odd Gunnar Skagestad

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 formell kompetanse

nnn  Medlemskap er åpent for alle og koster p.t. kr 250,- pr. halvår for enkeltmedlemmer 
               og kr 500,- pr. halvår for par
               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. Her finner du programoversikt 
og informasjon om tilleggsaktiviteter mm. 

www.senioruniversitetetisogne.no

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!

Onsdag 28. august • SGP kl. 11.00
Jakten på nostalgien
Ylva Østby (f. 1979) er norsk nevropsykolog og forfatter.  Hun har 
doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, der hun skrev oppgave om
nevrokognitiv utvikling i barne- og ungdomsårene. I 2016 ga hun og søsteren
Hilde Østby ut boken “Å dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse”.
Hukommelsen er lunefull og gir oss ikke alltid korrekt bilde av fortiden. Dette
angår oss personlig, men ikke minst i rettsvesenet og i vår vurdering av 
informasjon gitt i mediene.

Onsdag 18. september • SGP kl. 11.00
Hva er kunst?
Gunnar Danbolt (f. 1940)  er professor emeritus i europeisk kunsthis-
torie ved Universitetet i Bergen. Hans magistergradsavhandling i 1971 var
om romersk skulptur på 1000-tallet. Han har arbeidet med kunstteori og 
kunstpedagogikk og er aktiv formidler av kunst og kunstproblemer, blant
annet gjennom NRK P2s radioprogram “Kunstreisen”. Han har skrevet
mange bøker og mottok i 1999 Meltzers Høyskolefonds forsknings- og
formidlingspris. I 2007 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs
Orden for sin innsats som kunstformidler.

Gunnar Danbolt

Onsdag 16. oktober • SGP kl. 11.00
Om muser og menn
Marta Breen (f. 1976) er sakprosaforfatter og journalist. Hun ble for
alvor kjent i 2006 da hun skrev boken “Piker, vin og sang”. Der setter
hun fokus på en del kvinnelige artister og musikkgrupper. I 2016 kom
boka “60 kvinner du skulle ha møtt” og i 2018 skrev hun “Kvinner i
kamp”. Breen har bakgrunn fra “RadiOrakel”. Hun har vært freelance-
journalist i NRK, Dagbladet og Kvinner og klær. Nå skriver hun fast i
Dagsavisen om feminisme.

Marta Breen

Kultursalen på Søgne gamle prestegård
Forelesningen og spørsmål fra salen varer til ca. 12.00 - 12.15. 

Deretter serveres det kaffe/te og to rundstykker til hver i Museumssalen.
Matbillett (kr. 80,-) kjøpes ved inngangen.

Ylva Østby

Trond Bjerkås
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