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Styret i Senioruniversitetet. Foran f.v. Ilse Sørensen, Aslaug Bakke, Kjellbjørg Auestad og Snefrid Håverstad. 
Bak f.v. Asbjørn Kloster, Torvald Hellum, Oddbjørn Eikestøl og Einar Tranheim Skarpaas

Leif Andreas Thortveit og Simen Dæhli var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bli medlem!  
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Onsdag 20. april • SGP kl. 11.00

Kva i all verden skal vi med kommunane,
og kor store bør dei vera?

Andreas Hompland (f. 1946) er magister i sosiologi frå

Universitetet i Oslo. Han har vore innom sosiologisk forskning, men er
meir kjent frå journalistikk og anna skriftproduksjon. Han var på 1970-
og 80-talet journalist og kommentator i Dagbladet og var kulturredaktør
der i 1985-86. I dag er han frilandsjournalist for same avis. Han har
skreve mange bøker og har vore redaktør for fleire tidsskriftet.
Hompland var medlem av det regjeringsoppnevnte Tro- og livssynspoli-
tiske utvalg som la fram innstilling i 2013.

Onsdag 11. mai • SGP kl. 11.00

Livet er et valg - ditt valg!
Ada Sofie Austegard (f. 1963) er er leder av ”Stine Sofies

Stiftelse”, etter at hennes datter ble brutalt drept i Baneheia i
Kristiansand i mai 2000. Utdannelse i sosialpedagogikk ved Høgskolen
i Agder. Ble nominert av VG til ”årets navn i 2001”. Hun fikk i 2008
Kongens fortjenestemedalje i gull for ”et særlig fortjenestefullt arbeid av
stor nasjonal betydning for å styrke rettsvernet for barn og rettstillingen
for pårørende i saker om overgrep mot barn”.
Hun vil bl.a. fortelle om hvordan hun fant meningen med livet og om da
hun i 2010 gikk tvers over Grønlandsisen for å markere 10-årsjubileet
for ”Stine Sofie Stiftelsen”. 

Andreas Hompland 
Foto: Benjamin A. Ward

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

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 når det gjelder eventuelle 

tilleggsopplysninger og forandringer i programmet:

www.senioruniversitetetisogne.no

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!

Onsdag 13. januar • SGP kl. 11.00

Kverk kvekene: glimt fra giftens kulturhistorie
May-Brith Ohman Nielsen (f. 1962) er norsk historiker og

professor ved universitetene i Agder og Stavanger. Hennes doktor-
grad er om Bondepartiet i det politiske system 1914-1940. Hun har
gjennomført bl.a. forskningsprosjektene Mennesker, makt og
mikrober 1830-1880, Feber og fellesskap 1820-1920. Hun er også
forfatter for to av de fire bindene i historieverket Norvegr, de bindene
som omhandler norgeshistorien etter 1840. I 2011 mottok hun
Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige pris.

Onsdag 10. februar • SGP kl. 11.00

Kong Magnus Lagabøters landslov av 1274
- eit unikt lovverk i Europa

Jørn Øyrehagen Sunde (f. 1972) er norsk jurist og rettshis-

torikar. Studerte jus ved Universitetet i Bergen. Seinare var han
stipendiat ved universitetane i Tromsø og  Bergen, der han blei
dr. juris i 2007. Same år blei han professor ved universitetet i
Bergen og professor II ved senter for middelalderstudier. Sunde
har vore tilknytta Baroniet Rosendal som historikar sidan 2002. 

Jørn Øyrehagen Sunde

Onsdag 16. mars• SGP kl. 11.00

Helbredet etter kreft. Hva med langtidseffekter?

Sophie Dorothea Fosså (f. 1941) er en prisbelønt norsk kreft-

forsker, kjent for sin forskning på testikkel- og prostatakreft samt sen-
effekter av kreftbehandling. Etter M.D. fra universitetet i Münster ble
hun dr.med ved Universitetet i Oslo. Hun har stort sett vært tilknyttet
Radiumhospitalet og vært professor II i klinisk onkologi ved
Universitetet i Oslo fra 1993. Hun har publisert nær 750 artikler og
fått bl.a. Kong Olav Vs kreftforskningspris  og mange utenlandske
priser

Sophie Dorothea Fosså

Kultursalen på Søgne gamle prestegård
Forelesningen og 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 75,- 

(2 halve rundstykker + kaffe/te) 

May-Brith Ohman Nielsen

Ada Sofie Austegard
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