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Onsdag 11. april• SGP kl. 11.00

Kultursalen på Søgne gamle prestegård

Sørlandsk skipsfart

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)

Berit Eide Johnsen (f. 1955) er professor i historie ved Universitetet i
Agder. Hun tok doktorgrad i historie 1998 ved Universitetet i Bergen på
en avhandling om sørlandsk skipsfart. Ved siden av en rekke artikler om
kulturhistorie og maritim historie, har hun skrevet en bok om norske sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814. I senere år har hun skrevet om
turismens historie på Sørlandet og er ansatt som forfatter av to bind av
Lillesands historie. I 2017 fikk hun Sørlandets litteraturpris for
”Sørlandsk skipsfart 1600-1920”, sammen med Gustav Sætra.

Onsdag 17. januar • SGP kl. 11.00

Ytringsfrihetens mange ansikter

Berit Eide Johnsen

Vebjørn Kroll Selbekk (f. 1969) er i dag redaktør for den kristne
dagsavisen Dagen. Han fikk mye medieoppmerksomhet i 2006
etter at han valgte å trykke de såkalte muhammed-karikaturene,
dengang i Magazinet, som han da var redaktør av. I 2015 besluttet
Fritt Ords styre å tildele Selbekk Fritt Ords Honnør. Honnøren er
en påskjønnelse for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i
tilknytning til en aktuell sak.

Onsdag 9. mai • SGP kl. 11.00

Musikk og hjernen
Geir Olve Skeie

(f. 1964) er nevrolog og musiker. Han er
interessert i hvordan musikk stimulerer hjernen vår og virker inn
på oss som mennesker. Han er overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og professor II ved
Griegakademiet i Bergen. Disse to institusjonene har samarbeidet mye om musikkterapi til ulike nevrologiske pasienter, både
pasienter med Parkinson, hjerneslag og demens. Vi ser det virker, sier han.

Vebjørn Selbekk

Onsdag 14. februar • SGP kl. 11.00

Geir Olve Skeia

Perledykk og nøkler til glede

Onsdag 23. mai • SGP kl. 19.00

Ragnhild Nilsen (f. 1958) Dr Ragnhild Nilsen har MA i

Politisk minnealbum

organisasjonspsykologi og ledelse og PhD i innovasjon.
Ragnhild er entrepenør og har startet og ledet flere selskaper,
deriblant Global FairTrade as hvor hun har laget verdens
første håndklær i tang og den arabiske verdens første universitet for bærekraft i Kairo. Ragnhild har skrevet 14 bøker, oversatt til 12 språk. Nå leder hun det grønne skiftet i Nortura.
Ragnhild Nilsen

Onsdag 14. mars • SGP kl. 11.00

Kjell Magne Bondevik

Styrkeforholdene i norsk politikk

Arne Strand
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Kjell Magne Bondevik (f. 1947) var Norges statsminister
1997-2000 og 2001-2005. Han har også vært utenriksminister og kirkeog undervisningsminister. Han var stortingsrepresentant for Kristelig
Folkeparti 1973-2005. I perioden 2006-2007 var han FN’s generalsekretærs spesialutsending til Afrikas Horn. Han er grunnlegger og
leder ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter fra 2006.
Senteret arbeider for menneskerettigheter, demokratiutvikling, interreligiøs og interkulturell dialog. Bondevik er Cand.theol og er ordinært
prest i Den norske kirke.

Bli medlem av Senioruniversitetet i Søgne - det lønner seg!

Arne Strand (f. 1944), har magistergrad i statsvitenskap fra
Universitetet i Oslo, var journalist i Vårt Land, senere i
Arbeiderbladet og arbeidet deretter i NRK i 11 år, blant annet
som leder av radioens politiske avdeling og som redaksjonssjef.
I senere år har han vært sjefsredaktør i Dagsavisen og en av
Norges mest profilerte politiske kommentatorer. Han var
statssekretær i Brundtlands andre regjering 1987-89.
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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 500,- 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

