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Onsdag 19. april • SGP kl. 11.00

Kultursalen på Søgne gamle prestegård

Verdier i Astrid Lindgrens liv og forfatterskap

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 80,(2 halve rundstykker + kaffe/te)

er cand.philol. fra Universitetet i Oslo
med hovedfag i nordisk språk og litteratur med hovedopppgave om Astrid Lindgrens
barnebokfigurer. Siden 1997 har hun vært ansatt som universitetslektor ved Institutt for
nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder i Kristiansand. Hun har redigert flere
bøker og skrevet mange fagartikler om barnebøker.

Agnes Margrethe Bjorvand (f. 1969)

Roar Borøy (f. 1964). Rektor ved kulturskolen i Søgne. Er cand. philol. med musikk,
ped. og kristendom. Arbeidet med ansvar for musikk sentralt i Indremisjonsselskapet på
90-tallet, og i 18 år som musikklærer og inspektør ved Musikkfolkehøgskolen Viken på
Gjøvik. Jazzpianist som freelancer og sanger i ”Ballastbrygga BoyBand” i Mandal.

Onsdag 18. januar • SGP kl. 11.00

Sang, identitet og tilhørighet

Agnes Margrethe Bjorvand/
Roar Borøy (nederst)

Anne Haugland Balsnes (f. 1969) Hun begynte i kor da hun var fem år og

Onsdag 10. mai • SGP kl. 11.00

har siden vært i kor som sanger, dirigent og forsker. Hun er førsteamanuensis i
musikk og jobber på Ansgar Teologiske Høgskole, UiA og i Kilden. Hun er spesielt
opptatt av sangens betydning for mennesker i alle livsfaser og er forfatter av boken
Å synge i kor. Ideal for menneskelig fellesskap?

Dødsstraff i Norge
Torgrim Sørnes (f. 1956) Forfatteren Torgrim Sørnes sine
utgivelser om død og dreping står i sterk kontrast til hans yrke og virke
som gynekolog og overlege på fødeavdelingen ved Ahus.

Tone Martha Sødal (f. 1958) hadde sin sangdebut som 5-åring, som solist
Anne Haugland Balsnes/
Tone Martha Sødal (nederst)

i Valle kirke. Hun er skribent for Vårt Land Mentor Medier, Elevombud i Søgne
kommune og sanger, blant annet i Kilden for Kristiansand Solistensemble. Hun
synger for å bli glad og hun synger når hun er glad.

(foto: N. Prebensen, N247)

Onsdag 15. februar • SGP kl. 11.00

Mellom øst og vest - Ukraina før og nå
Øyvind Nordsletten (f. 1944) er dr.polit. fra Universitetet i Oslo i
2008 om norsk kulturpolitikk og integrering. var fra 2008 til 2011 Norges
ambassadør i Irland.[1] I 2011 ble han utnevnt til generalkonsul i
Murmansk. [2] Nordsletten var Norges ambassadør i Russland i perioden
2000–2008 og var førstesekretær ved samme ambassade i perioden
1979–1982. Han var også Norges ambassadør i Ukraina i perioden
1992–1996.
Øyvind Nordsletten, ble i 2011 tildelt Russlands Vennskapsorden i Oslo.

Torgrim Sørnes

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!
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Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening, basert på
individuelt medlemskap
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Gjennom foredrag, gruppevirksomhet m.v. skal foreningen legge til rette
for innføring i utvalgte fag og emner, uten sikte på formell kompetanse
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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
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Alle har adgang til møtene, uansett alder. Inngangspenger for
ikke-medlemmer er for tiden kr 100,- for de fleste av arrangementene

Øyvind Nordsletten

Onsdag 15. mars • SGP kl. 11.00

Steder man må se før man dør
Øystein Kock Johansen

Øystein Kock Johansen

(f. 1944), er en norsk arkeolog, forfatter og
ekspedisjonsdeltager som var mangeårig medarbeider til Thor Heyerdahl.
Johansen er dr.philos. i arkeologi. Han har forøvrig to doktorgrader, og er utdannet
arkeolog, religionshistoriker og økonomihistoriker. Han har mesteparten av sitt
voksne liv virket som forsker, feltarbeider og ekspedisjonsdeltager. Han har også
vært både sjømann og lastebilsjåfør.
Johansen har skrevet flere bøker. I 2003 gav han ut en biografi om Thor Heyerdahl.
Videre gav han i 2001, sammen med Arne Hjeltnes, ut boka "Mysterier fra fortiden".
Han har skrevet bygdebøker bl.a. for Vestby kommune og Øvre og Nedre Eiker
kommuner. Han utga i årene 2001-2006 et tre-binds verk om den økonomiske
verdenshistorien.

Han har skrevet fire bøker om norske henrettelser: ”Bøddel: Mathias
Fliegering 1685-1729” (2016). ”Mørkets gjerninger: De henrettede i
Norge 1772-1782” (2014), ”Uten nåde. De henrettede i Norge
1783–1814” (2011) og ”Ondskap: De henrettede i Norge 1815–1876”
(2009).

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

www.senioruniversitetetisogne.no

