Arendal, august 2019

SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL – PROGRAM HØSTEN 2019
Kjære medlemmer,
Etter sommeren kommer høsten med tilbud om ny og spennende viten!
Programmet for høstsemesteret 2019 er nå klart, og styret i Senioruniversitetet i Arendal har
gleden av å presentere programmet for medlemmene. Første møte blir onsdag 4.
september.
Høstens program ser slik ut:
Onsdag 4. september:
Foredragsholder: Tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen
Emne: «Mitt liv som «mann»
Onsdag 18. september:
Foredragsholder: Forfatter Hege Boman Grundekjøn
Emne: «Norge – Baltikum; dramatiske historier»
Onsdag 9. oktober:
Foredragsholder: Tidligere fylkesmann og stortingspolitiker Øystein Djupedal
Emne: «Trusler mot demokratiet»
Onsdag 23. oktober:
Foredragsholder: Forsker Kristian Tronstad
Emne: «Fra nyankommet til nyansatt. Om flyktningers integrasjon i arbeidsmarkedet i Norge
Sverige og Danmark»
Onsdag 6. november:
Foredragsholder: Nasjonalparkforvalter Jenny Gulbrandsen
Emne: «Raet nasjonalpark»

Onsdag 20. november:
Foredragsholder: Professor dr.med. Kjetil Taskén
Emne: «Persontilpasset medisin»
Møtene vil også i høst bli holdt på Clarion Tyholmen Hotell på Teaterplassen i Arendal.
Tidspunktet for møtene er fortsatt kl. 12.00 – 14.00 med vår tradisjonelle kaffepause ca. kl.
13.00
På årsmøtet tidligere i år ble det etter forslag fra styret vedtatt å øke årskontingenten til kr.
750.- pr. medlem med virkning fra 01.01.2020. Dette for å sikre Senioruniversitet et fortsatt
tilstrekkelig godt økonomisk fundament.
På årsmøtet fikk styret videre tilslutning til å øke egenbetalingen for kaffe og rundstykke i
pausen til kr. 80.- med sikte på en bedre kostnadsdekning i forhold til prisen fra hotellet.
Slik styret ser det utgjør kaffepausen et svært viktig element i våre møter, og bidrar til en
god sosial ramme rundt den faglige delen av møtene. Styret har imidlertid i vår måttet
konstatere at deltagelsen i kaffepausen og annen del av møtene har gått til dels sterkt
tilbake, og ser ingen annen grunn til dette enn den økte prisen, noe vi i og for seg har
forståelse for. Vi har undersøkt med hotellet om en enklere form for bevertning, ville kunne
føre til en redusert pris, men har fått til svar at selv enklere mat ikke vil føre til prisreduksjon
av betydning. Dette av hensyn til tilrettelegging med servering m.v.
Styret har ikke helt gitt opp å få til en ordning med enklere matservering til en redusert pris,
men har imidlertid kommet til at vi inntil videre begrenser serveringen i pausen til kaffe til en
pris av kr. 50.- som vil dekke vår kostnad overfor hotellet. Vi regner med medlemmenes
forståelse for dette tiltaket som vi ikke gjør med lett hjerte, men håper at samtalene selv
uten mat vil flyte lett i pausene!
Den tradisjonelle programfolderen med fyldigere omtale av foredrag og foredragsholdere er
under utarbeidelse og vil bli sendt ut så snart den foreligger.
Styret ser frem til nok et spennende og lærerikt semester og håper på et fortsatt stort
fremmøte på Clarion Tyholmen Hotell!
Velkommen til høstsemesteret 2019!
Med vennlig hilsen
For styret i Senioruniversitetet i Arendal
Jens C. Koch
Styreleder

