Arendal, årsskiftet 2018/2019

SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL – PROGRAM VÅREN 2019
Kjære medlemmer,
Nytt år kommer med tilbud om ny læring og viten!
Programmet for vinteren og våren 2019 er nå klart, og styret i Senioruniversitetet i Arendal
har gleden av å presentere programmet for medlemmene. Første møte blir onsdag 16.
januar. Tidspunktet for møtene er fortsatt kl. 12.00 – 14.00 med vår tradisjonelle kaffepause
ca. kl. 13.00.
Møtene vil som høsten 2018 bli holdt på Clarion Tyholmen Hotell. Etter litt
«innkjøringsproblemer», særlig knyttet til avvikling av kaffepausen, mener styret at lokalene
fremover vil fungere tilfredsstillende for oss ved bruk av både sal A og B. Det samme gjelder
samarbeidet med hotellets administrasjon og øvrige personale.
Som tidligere kan vi glede oss over en fortsatt solid økonomi. I brev til medlemmene i august
2018 opplyste styret at vår «husleie» i praksis ville bli mere enn firedoblet etter flyttingen til
nytt lokale. Medlemmene måtte derfor være forberedt på at det kunne bli nødvendig med
en viss økning i kontingenten som har stått uforandret i mere enn fem år. Etter styrets
vurdering vil ikke den økte husleien sammen med våre øvrige utgifter kunne bli dekket av
den nå løpende kontingenten, selv ikke ved en påregnelig økning av medlemstallet.
For å sikre at vi fortsatt kan opprettholde en solid økonomi, har styret besluttet å legge frem
forslag til økning av kontingenten på Årsmøtet 2019 som vil bli avholdt etter medlemsmøtet
onsdag 13. februar. Forslaget vil være å fastsette kontingenten til kr. 700.- pr. år med
virkning fra 01. januar 2020. Styret regner med at medlemmene har forståelse for
nødvendigheten av denne økningen. Nærmere begrunnelse for forslaget vil bli lagt frem på
Årsmøtet. De økte utgiftene frem til 01. januar 2020 vil bli inndekket ved å belaste vårt
bankinnskudd som ved årets utgang utgjør ca. kr. 330.000.- Vi er nå vel 400 medlemmer.
Vårens program ser slik ut:
Onsdag 16. januar:
Foredragsholder: Tidligere norsk ambassadør til Saudi-Arabia Carl Schiøtz Wibye

Emne: «Terrorens rike. Hvordan en voldelig sekt fra den arabiske ørkenen radikaliserte
islam»
Onsdag 30. januar:
Foredragsholder: Solforsker og seniorforsker ved Norsk Romsenter Pål Brekke
Emne: «50 år siden menneskets første skritt på månen»
Onsdag 13. februar:
Foredragsholder: Sjefarkitekt/byplanlegger Michael Fuller-Gee med deltakelse av
seniorrådgiver Geir Evensen og kommunepolitiker Atle Svendal
Emne: «Milliardbygninger til eldre – hvor og til hvem?»
Onsdag 27. februar:
Foredragsholder: Lege, forfatter og musikker Audun Myskja
Emne: «Det gode liv, hjelp til selvhjelp og musikk i eldreomsorgen»
Onsdag 27. mars:
Foredragsholder: Førsteamanuensis Morten Goodwin
Emne: «Om kunstig intelligens»
Onsdag 10. april:
Foredragsholder : Seniorrådgiver Elisabeth Gråbøl Undersrud
Emne: «Stamceller – det fleksible arvematerialet»
Den tradisjonelle programfolderen med fyldigere omtale av foredrag og foredragsholdere er
under utarbeidelse og vil bli sendt ut så snart den foreligger. Årets «Ut i det blå» vil bli
arrangert 8. mai.
Styret ser frem til nok et spennende og lærerikt semester og håper på et fortsatt stort
fremmøte på Clarion Tyholmen Hotell!. Styret minner samtidig om at kontingenten for
2019, kr. 500.- skal betales til bankkonto 2801.29.36429 innen utløpet av januar.
Med vennlig hilsen
For styret i Senioruniversitetet i Arendal
Jens C. Koch
Styreleder

