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Onsdag 9. november • SGP kl. 11.00

Fredsarbeid på Filippinene
Inger Grete Lia Stålesen (f. 1957) har faglig bakgrunn fra Politiet

hvor hun blant annet har lang erfaring fra etterforskning med spesialisering
innen avhørsteknikk. Hun har holdt kurs i avhørsteknikk, spesielt overfor
barn for politi og barnevern og har erfaring fra arbeid med seksuelle over-
grep og vold i nære relasjoner. Videre har hun internasjonal erfaring som
rådgiver og har vært med på å utarbeide egen utdanning for instruktører
innen sivil krisehåndtering i internasjonal tjeneste. I tillegg har hun vært
mentor og instruktør for flere kurs i Europa og Afrika om kristehåndtering. 

Onsdag 30. november • SGP kl. 11.00

Hvorfor oppdaget ikke aboriginerne Søgne?
Andreas Aase (f. 1955) er globalhistoriker ved Universitetet i

Agder. Han er partner og medeier i MediaPartner, Portal forlag og Portal
Travel. Han har undervist i globalhistorie på Høgskolen siden 1983 og
har særlig arbeidet med historiske perspektiver på å forstå hvorfor noen
land er rike, mens andre er fattige. Aase har også undervist i tema knyt-
tet til menneskets samspill med naturen, og var medforfatter til den
første læreboka i miljøhistorie for universitet og høgskoler i Norge. Han
har vært medlem av World History Association i USA i 15 år, og sitter i
dag som medlem av redaksjonsrådet i tidskriftet World History
Connected.

Inger Grete Lia Stålesen

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 31. august • SGP kl. 11.00

Agder: Norsk rekord i dialektvariasjon
Arne Torp (f. 1942) i Holt i Aust-Agder. Han var professor i nordisk

språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved
Universitetet i Oslo. Torp har skrevet flere lærebøker, både for univer-
sitets- og høgskolesektoren og for videregående skole. Arne Torp var i
flere år medlem av Norsk språkråd og har deltatt i en rekke radio- og
fjernsynsprogram, blant annet i Typisk norsk på NRK.
Arne Torp var leder i Landslaget for språklig samling (LSS) fra 1989 til
1993. Fra 1993 til 2003 var han redaktør av bladet Språklig samling. 

Onsdag 21. september • SGP kl. 11.00

Odd Nansen - nasjonens samvittighet

Anne Ellingsen (f. 1966) er dr.polit. fra Universitetet i Oslo i 2008 om

norsk kulturpolitikk og integrering. Tyrkisk språk, religionsfag (islam, nyere
religiøse bevegelser og religionshistorie) og Midt-Østen- og Nord-Afrika-
kunnskap inngår i fagkretsen. Hun er seniorforsker i Senter for internasjonal
og strategisk analyse (SISA). Hun har hatt forskningsoppdrag fra
Forsvarsdepartementet om kjønnsproblematikk i militære operasjoner i
Afghanistan og har arbeidserfaring fra Forsvarets Høgskole, Rikssscenen
og Universitetet i Oslo.

Anne Ellingsen

Onsdag 19. oktober • SGP kl. 11.00

Hvordan forstå Midt-Østen?
Sverre Lodgård (f. 1945), er magister i statsvitenskap, seniorforsker

og tidligere direktør (1997-2007) ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). I
perioden 1992-1996 ledet han FNs Institutt for Nedrustningsforskning (UNI-
DIR). Lodgaard har vært medlem av Generalsekretærens Rådgivende Styre
for Nedrustning (FN, 1992-1999), av den norske regjeringens Rådgivende
Utvalg for Sikkerhet og Nedrustning (1972-1985; 1989-1992; 1998-2009), og
av norske delegasjoner til internasjonale konferanser om rustningskontroll og
nedrustning. Han har vært president i Polyteknisk Forening, er styreformann i
Oslo-senteret for Fred og Menneskerettigheter, og har en rekke verv i inn og
utland. Siste bøker: Nuclear disarmament and Non-Proliferation. Routledge
(2011). In the Wake of the Arab Spring, Scandinavian Academic Press (2013).

Sverre Lodgård

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) 

Arne Torp

Andreas Aase
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