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Kultursalen på Søgne gamle prestegård

Onsdag 7. november • SGP kl. 11.00

Thomas Heftye - fjellets apostel

Forelesningen og spørsmål fra salen varer til ca. 12.00 - 12.15.
Deretter blir det anledning til bevertning i Museumsalen.
Billetter til bevertningen kjøpes ved inngangen for kr 80,(2 halve rundstykker + kaffe/te)

Onsdag 29. august • SGP kl. 11.00

Karsten Alnæs

Den spanske borgerkrigen

Hans Fredrik Dahl (f. 1939) er professor (emeritus) i medier og

kommunikasjon ved Universitet i Oslo. Han har skrevet mange bøker om
norsk kultur og mediehistorie, blant annet NRKs historie i tre bind,
Quislings biografi i to, og har redigert et stort verk om Norsk presses
historie 1-4. Han har ellers vært knyttet til Pax Forlag og var i årene
1977-85 kulturredaktør i Dagbladet.

Hans Fredrik Dahl

Sylfest Lomheim

Nye tema i økonomifaget:
Beslutningsarkitektur og dulting

Ellen Katrine Nyhus

(f. 1966) er siviløkonom med høyere
avdelingseksamen, og Dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun er
professor ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder og seniorforsker
i Agderforskning. Nyhus forsker på hvordan folk tar økonomiske beslutninger over livsløpet. Hun er fagansvarlig for artikler om privatøkonomi i
Store norske leksikon og deltaker i NTBs ekspertpanel om privatøkonomi.

Foto: Espen Hjetland
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Jorunn Skofteland Gislefoss
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(f. 1965) er fabrikksjef REC
Solar Fiskå. Tidligere 22 år ved GE Healthcare Lindesnes, de siste
årene som øverste leder. Utdanning: Dr.ing Fysikk. Styreleder for
Eydeklyngen. Medlem av Representantskapet Norsk Industri NHO.
Tidligere flere styreverv, blant annet UiA, NHO Agder og Nasjonale
Programstyre for VRI Forskningsrådet. Årets kvinnelige leder på
Sørlandet i 2011 . Gift, mor til to jenter og mormor til ei jente

Sylfest Lomheim ( f. 1945) er fødd i Hafslo, Sogn.
Professor (emeritus) i norsk og omsetjing ved UiA.
Språkdirektør 2003 – 2010, statssekretær i 1997.
Rektor på Agder Distriktshøgskole (ADH) 1988-92.
Språkkonsulent for nynorsk i NRK 1980- 1994.

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!

Onsdag 17. oktober • SGP kl. 11.00

Ledelse i praksis

Onsdag 28. november • SGP kl. 11.00

Samtalen, ikkje usosiale medium,
er det viktigaste

Onsdag 19. september • SGP kl. 11.00
Ellen Katrine Nyhus

Karsten Alnæs (f. 1938) er forfatter, utdannet Cand.philol. i 1963, har
arbeidet i den videregående skole som lektor og på journalisthøyskolen,
vært formann i Den norske Forfatterforening i to perioder og vært kulturredaktør i Dagbladet. Alnæs har skrevet ca. 20 skjønnlitterære bøker
og 15 faglitterære bøker, blant annet om norsk og europeisk historie. I
anledning Den Norske Turistforenings 150 års jubileum i 2018 har han
skrevet en biografi om stifteren Thomas Heftye.

Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening, basert på individuelt
medlemskap

Gjennom foredrag, gruppevirksomhet m.v. skal foreningen legge til rette for innføring
i utvalgte fag og emner, uten sikte på formell kompetanse
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

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

