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Onsdag 25. november • SGP kl. 11.00

Styrker, utfordringer og muligheter i hele nye
storkommunen Kristiansand
Jan Oddvar Skisland (f. 1958) er ordfører i nye Kristiansand fra 1.1.2020.
Han representerer Arbeiderpartiet. Han ble valgt til ordfører første gang i 2003 for
Kristelig Folkeparti som han da representerte. Han var leder av Agderrådets uni-
versitetskomité fra 2004 til 2007 og ble fakultetsdirektør i Universitetet i Agder.
Skisland er cand.theol. og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Han har hatt
en rekke styreverv i blant annet Friluftsrådenes landsforbund, Sørlandet sykehus,
Protestfestivalen og MF Vitenskapelige Høyskole. Jan Oddvar Skisland

nnn  Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening, basert på individuelt medlemskap
nnn  Gjennom forelesninger, gruppevirksomhet m.v. skal foreningen legge til rette for innføring i 
                utvalgte fag og emner, uten sikte på formell kompetanse
nnn  Alle har adgang til møtene, uansett alder. Inngangspenger for ikke-medlemmer er for tiden 
                kr 100 for de fleste arrangementer
nnn  Medlemskap er åpent for alle. Pris kr 250 pr. person pr. halvår. Alle som har betalt kontingent 
                for vårsemesteret slipper å betale ny kontingent for høsten, siden vi måtte avlyse så mange 
                forelesninger denne våren
nnn  Betaling av medlemskap kan nå skje med VIPPS 610346 eller til vår bankkonto 3090 13 75093
nnn  Send melding til vår kasserer terjewith@gmail.com
                eller tlf. 909 10 248 med navn, adresse, telefonnummer 
                og e-postadresse, så blir dere registrert i medlemsregisteret
nnn  På grunn av Koronapandemien kan det skje endringer i møteplanen, kontakt 
                 styret eller orienter dag på hjemmesida vår!

   

På hjemmesida finner du programoversikt og informasjon om tilleggsaktiviteter mm. 
www.senioruniversitetetisogne.no

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!

Onsdag 26. august • SGP kl. 11.00 i Amfiet
Verden etter koronaviruset 
Thomas Hylland Eriksen (f. 1962). “Tenk om denne krisen er
det vi faktisk trenger for å gjøre ting annerledes.” Hylland Eriksen er
kanskje Norges mest tverrfaglige mann. En som knapt har styrt unna
et eneste fagfelt og som har spydd ut forskning, bøker og analyser i
30 år. Han er professor i sosialantropologi ved universitetet i Oslo.

Onsdag 16. september • SGP kl. 11.00
Ensomhet
Karl Roger Melby (f. 1965)  Født i Hong Kong  av norske foreldre.
Familien flyttet etter tre år til Genova i Italia og bodde der fram til 1970.
Han har sin formelle utdanning innen media og kommunikasjon, økonomi
og administrasjon, og har jobbet innen oljeindustrien, for humanitære
organisasjoner og innenfor regnskapsbransjen. I tillegg har han studert
emner som musikk, filosofi og språk. 

Karl Roger Melby

Onsdag 14. oktober• SGP kl. 11.00
Digital fremmedgjøring
Einar Duenger Bøhn (f. 1977) Han vokste opp i Vormsund i Nes
på Romerike, studerte ved Universitetet i Oslo og tok sin doktorgrad
ved Universitetet i Massachusetts Amherst i USA. Han er i dag profes-
sor i filosofi ved Universitetet i Agder. Duenger Bøhn har publisert en
rekke vitenskapelige bøker og artikler. I 2019 utkom blant annet boken
“God and abstract objects på Cambridge University Press og
“Meninger med livet” på Spartacus forlag.

Einar Duenger Bøhn

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

På grunn av covid-19 holdes forelesningen 26. august med Thomas Hylland Eriksen i Amfiet.
Av smittevernhensyn må vi nå notere navn på alle som møter opp og vi kan heller ikke være så
mange i Kultursalen. Det er derfor lurt å komme tidlig. Det blir heller ikke mulig med mat etterpå.

Thomas Hylland Eriksen

Sissel Gran

Onsdag 4. november • SGP kl. 11.00

Inni er vi alltid like
Sissel Gran (f. 1951) er en norsk psykolog og spaltist som blant annet
er kjent for å ha lansert begrepet «tidsklemma». Gran er terapeut og
spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent. I flere år var
hun fast samlivsspaltist i A-magasinet, der hun skrev om sjalusi,
utroskap, lidenskap og kjærlighetssorg. 
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