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SENIORUNIVERSITETET I SØGNE

Vårsemesteret 2013
Møtested: Kultursalen på Søgne Gamle Prestegård
Møtetid: onsdager kl 11 - 13

9. januar

Vest-Agders uthavner 1600 - 1900
Bjarne T. Sørensen, historiker og redaktør

13. febr.

Stemmerettsjubileet - veien videre
Ann Kristin Olsen, fylkesmann i Vest-Agder

Styret i Senioruniversitetet 2012-2013. Fra venstre: Torvald Hellum, Aslaug Bakke, Marte Valle Rafoss,
Oddbjørn Eikestøl, Leif Andreas Thortveit, Kjellbjørg Auestad, Simen Dæhli og Laila Haakonsen.
Gerd Lillian Olsen og Per Arne Johnsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret 2012 - 2013

20. mars

10. april

Oddbjørn Eikestøl
Kjellbjørg Øydne Auestad
Leif Andreas Thortveit
Laila Haakonsen
Aslaug Bakke
Per Arne Johnsen
Marte Valle Rafoss
Gerd Lillian Olsen
Torvald Hellum
Simen Dæhli

leder
nestleder
kasserer
sekretær
progr. kom.
varamedl.
varamedl.
varamedl.
program ansv.
progr.kom.

eikestol@online.no
kau1@online.no
leifath@broadpark.no
lailhaa@online.no
aslau-b@online.no
per.a.johnsen@me.com
marte.v.rafoss@gmail.com
gerd.lillian.olsen@gmail.com
the@vaf.no
sdaehli@yahoo.no

Hjemmeside:
E-post:

www.senioruniversitetetisogne.no
post@senioruniversitetetisogne.no

901 34 125
971 42 471
920 36 022
906 88 688
947 94 902
975 60 767
977 54 287
404 16 061
411 60 564
901 62 010

Bli medlem
Kontakt

Leif Andreas Thortveit
9220 36 022
leifath@broadpark.no

Om pensjon, trygd og rettigheter
Rune Rosberg, salgsleder for Agderfylkene i KLP

Du eier ditt liv. Samfunnsutvikling og helse
Dieter Lagerstrøm, ass. professor ved Universitetet i Agder

8. mai

Et forsvar for vår tid - soldatrollen i endring
Sunniva Tofte, prosjektleder i Forsvarsdepartementet

Forelesningen og eventuelle 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 60,- (2 rundstykker + kaffe/te)

Følg med på hjemmesida vår når det gjelder eventuelle tilleggsopplysninger
og forandringer i programmet

www.senioruniversitetetisogne.no
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Forelesninger, forelesere og tidspunkt

Onsdag 9. januar • SGP kl. 11.00

Onsdag 10. april • SGP kl. 11.00

Vest-Agders uthavner 1600 - 1900

Du eier ditt liv. Samfunnsutvikling og helse
Dieter Lagerstrøm, f. 1944. Doktorgrad i idrettsvitenskap og

Bjarne Tresnes Sørensen, f. 1949. Cand. philol. fra

lang undervisningspraksis ved den tyske idrettshøyskolen i Köln.
Han er siden 1995 ass. professor ved fakultet for helse- og
idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og driver med konsulent- og kompetanseutvikling innen helse og livsstil både i Norge
og internasjonalt. Han har skrevet flere bøker og mange artikler
om fysisk aktivitet, helse og velvære og har holdt seminarer og
foredrag i 25 land. Han vokste opp ved Tverråna i Søgne.

Universitetet i Bergen (1983) med hovedfag i historie. Har
arbeidet med undervisning, journalistikk og kulturminnevern,
blant annet 20 år i norske kulturhistoriske museum. Publisert om
lag 40 artikler fra det kulturhistoriske fagområdet. Produksjonen
har særlig vekt på norsk innenriks sjøfart i seilskutetida.
Redaktør for flere bokutgivelser og artikkelsamlinger.

Onsdag 8. mai • SGP kl. 11.00
Et forsvar for vår tid - soldatrollen i endring
Sunniva Tofte, f.1974. Oppvokst i Søgne. Cand. mag. fra

Onsdag 13. februar • SGP kl. 11.00

Universitetet i Oslo, Master fra University of Bath, UK og
University of Washington, USA, PhD fra University of Bath.
Underviste ved University of Bath i britisk politikk og europeiske
studier, har jobbet som rådgiver ved Den norske
Atlanterhavskomité, informasjonsleder ved Europakommisjonens delegasjon til Norge, kommunikasjonsrådgiver i
Forsvarsdepartementet og nå som seniorrådgiver og prosjektleder for stortingsmelding om personell og kompetanse i
forsvarssektoren.

Stemmerettsjubileet - veien videre
Ann Kristin Olsen, f. 1945. Jurist fra UiO, 1972, Kriminologi
spesialfag. Politifullmektig, adjutant og inspektør i Oslo og Follo,
1973-1983 med avbrudd som dommerfullmektig 1974-76.
Politimester i Halden i 12 år fra 1983. Sysselmann på Svalbard
1995-98. Fylkesmann i Vest-Agder fra 1998.

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!
Onsdag 20. mars • SGP kl. 11.00
Om pensjon, trygd og rettigheter
Rune Rosberg, f. 1968. Kunde- og salgsleder for
Agderfylkene i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Har over
20 års erfaring på pensjonsområdet både i KLP og privat forsikringsselskap. Holder ukentlig pensjonsforedrag for KLPs
medlemmer og har møter med kommunens administrasjon
vedrørende pensjonsfinansiering og ytelser. Rune er autorisert
Livsforsikringsrådgiver og innehar høyere forsikringseksamen.

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 å oppnå formell kompetanse.

nnn

Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgift (p.t. kr 250,- pr. halvår
for enslige og kr 400,- pr. halvår for par med felles adresse).

nnn

Alle har adgang til møtene, uansett alder. Inngangspenger for ikke-medlemmer er
for tiden kr 100,- for de fleste av arrangementene.

