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Velkommen til  
forelesning i vakre 

omgivelser!

Følg oss på Facebook!
senioruniversitetetisogne.no



Vi gleder oss over  
å kunne tilby et  

spennende vårprogram!

Kultursalen,
Søgne gamle 
prestegård

Forelesningene holdes i Kultursalen  
på Søgne gamle prestegård, fem  
onsdager i halvåret. Kl 11.00-12.15.  

 
Etterpå serveres det kaffe/te og kringle  

i Museumssalen. Billett kjøpes ved inngangen.

Søgne Senioruniversitet støttes av 

Vi lærer
Mange pensjonister sitter inne med ubrukte  

ressurser, idéer og ønske om å lære mer.  
Senioruniversitetet i Søgne gir deg tilgang  

til dagsaktuelle forelesninger, uansett  
bakgrunn.

 
Vi er sosiale

Med medlemmer og andre på forelesningene, er det 
god sjanse for at du kjenner noen av oss. Her blir 

du også fort kjent med nye. En god samtale over en 
kopp kaffe er alltid hyggelig.

Ikke alene 
Å se frem til noe på jevnlig basis betyr mye for oss 
alle. Vi kommer sammen, lærer mye fra forelesning 

og hverandre og har det sosialt.

Senioruniversitetet i Søgne  
er en selvstendig, ideell forening 

 basert på individuelt medlemskap. 
Gjennom forelesninger gis det innføring 

i aktuelle temaer innen et bredt  
spekter, alltid med vekt på seriøsitet 

og kvalitet.

Hva vi gjør



Hilde 
Lohne Seiler

Dagfinn 
Haarr

Geir 
Salvesen

Hvorfor og hvordan trene  
når vi blir eldre?

Hilde Lohne Seiler (f. 1965). Førsteamanuensis 
ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving 
ved Universitetet i Agder. PhD-grad ved Norges  

Idrettshøgskole i 2016. Har sammen med  
Birgitta Langhammer gitt ut boka «Fysisk  

aktivitet og trening for eldre». 

Norsk medisinprofessor ved 
Pyongyang University
- et usannsynlig sted i Nord-Korea
 
Bjarne Bjorvatn (f.1936) har en medisinsk 
karriere fra flere land og byer - blant annet har 
han hatt fire engasjement som professor i Nord-
Korea. Bjorvatn ble i 2010 utnevnt til ridder av 
første klasse av St. Olavs orden for sin innsats 
innen internasjonal helse.

Refleksjoner rundt de siste  
pandemiene

Dagfinn Haarr (f. 1952) kom til Kristiansand  
i 1992. Han hadde i hele perioden til han gikk 

av som kommuneoverlege i august 2020  
ansvar innen smittevern. Haarr er også kjent 

for å ha engasjert seg sterkt innen rusomsorg. 

Nilen. Historiens elv  
og samtidens konflikter
 
Terje Tvedt (f. 1951) er professor ved  
Universitetet i Bergen. Han er kjent som  
forfatter og filmskaper og er spesielt opptatt av 
elvenes betydning for utvikling og konflikter. 
I 2007 fikk han Fritt Ord-prisen for sin uredde 
rolle som samfunnsdebattant. 

Vin og vindyrkingens historie  
- i Europa og andre kjente  

vinområder

Geir Salvesen (f. 1954) var journalist  
i Morgenbladet 1980-87, og i Aftenposten 

1987-2016. I 26 år hadde han ansvar for  
vinspalten i Aftenposten. Salvesen har skrevet  

17 bøker om vin og mat.

Bjarne 
Bjorvatn

Terje 
Tvedt

16.
mars

16.
feb.

19.
jan.

21.
april

4.
mai

OBS! Torsdag 21. april kl 13.00



m
yk

le
d

e
si

g
n.

no

Følg oss på Facebook!
senioruniversitetetisogne.no

Har du spørsmål til oss? 
Kontakt Senioruniversitetets leder Bjørn Erland  

på mobil 905 37 678 eller e-post: bjorn.erland@outlook.com

Bli med du også! 
Det skaper glede å lære noe nytt – uansett alder, 

så hvorfor ikke ”studere” ved Senioruniversitetet i Søgne? 

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?
Medlemskap er åpent for alle og koster kr 500 for enkeltmedlemmer og kr 900  
for par for hele 2022. Halvårsmedlemskap koster henholdsvis kr 300 og kr 500.

Ikke-medlemmer betaler kr 100 per forelesning. 
 

Send navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til: 
terjewith@gmail.com  |  Mobil: 909 10 248
VIPPS 610346  |  Bankkonto 3090 13 75093


