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Onsdag 10. april • SGP kl. 11.00

Hva bør holdes hemmelig?
Tarjei Leer-Salvesen (f. 1977) er journalist i Fædrelandsvennen. Han driv-
er nettstedet Innsyn.no, sitter i Pressens offentlighetsutvalg og har skrevet
håndboka “Arkivsøk for journalister. Han har bakgrunn fra NRK Brennpunkt og
underviser i undersøkende metode ved flere journalistutdanninger. Leer-
Salvesen er opptatt av at det offentlige følger arkivlova og påpeker stadig
brudd på offentleglova i møte med pressen og publikum.

Onsdag 8. mai • SGP kl. 11.00
Somaliske kvinner
og kjønnslemlesting
Kadra Yusuf ( f. 1980) er født i Somalia. Hun er norsk-somalisk kvinne
som ble kjent gjennom en dokumentar på TV2, der hun brukte 
skjult kamera og mikrofon for å avsløre at imamer i Norge oppfordrer
kvinner til å la seg omskjære. Hun har fått flere priser for sitt engasje-
ment og lever i skjul. Hun er undersøkende journalist i NRK. I 2007 ble 
hun fysisk angrepet etter en uttalelse om at toneangivende fortolkere av
Koranen må revidere sine tolkninger hva gjelder kvinners rettigheter.

Tarjei Leer-Salvesen

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 500,- 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 30. januar • SGP kl. 11.00
Nobels fredspris 
- gjør den noen forskjell?
Olav Njølstad (f. 1957) er direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Den
Norske Nobelkomite fra 2015, samt professor II i internasjonal samtidshistorie
ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om historiske
emner, samt biografier om Jens Chr. Hauge og Leif Tronstad. For Hauge-
biografien ble han i 2010 tildelt Sverre Steen-prisen av Den norske historiske
forening. Da SiS ble startet 2009 var Njølstad første foreleser. Nå markerer han
også 10 års jubileum for SiS.

Onsdag 27. februar • SGP kl. 11.00
Kritisk tenkning, myteknusing 
og fake news
Gunnar Tjomlid (f. 1974)  er blogger, foredragsholder og forfatter
fra Sirdal og Oslo. Han vant prisen “Årets sterke mening” i Vixen Blog
Award 2013, og gjennom sitt samarbeid med Nettavisen 2010-2013
hadde han en av Norges mest leste blogger. Tjomlid har deltatt i flere TV-
programmer og er mye brukt foredragsholder. Våren 2017 startet han
podcasten “Dialogisk” sammen med komiker Dag Sørås. Tjomlid er daglig
leder av IT-selskapet Thin.Gunnar Tjomlid

Onsdag 20. mars • SGP kl. 11.00
Hersketeknikker. 
Registrering, bevisstgjøring, beskrivelse og formidling i mitt liv

Berit Ås (f. 1928) er professor og politiker. Hun var Sosialistisk
Venstrepartis første leder 1975-76 og stortingsrepresentant 1973-1977.
Hun var 1980-1991 professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo.
Hennes faglige innsats omfatter bl.a. studier av kvinnekultur, økonomi
og utvikling av de fem hersketeknikker. Hun er ridder av 1.kl. av
St.Olavs Orden, fikk i 2014 “Bestemødreprisen” og er æresdoktor ved
universiteter i Halifax, København og Uppsala.

Berit Ås

Kultursalen på Søgne gamle prestegård
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)  

Olav Njølstad

Kadra Yusuf
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