PROGRAM
Senioruniversitetet i Arendal
VÅREN 2017
Forelesningene holdes onsdager kl. 12.00 – 14.00
(NB Merk tiden !)
i Lille Torungen, Arendal kultur og rådhus hvis ikke annet
fremgår nedenfor

11. januar:

«Sjelens skjebne i vår kultur fra antikken til vår tid»
Professor em. Ole Martin Høystad

1. februar:

«GlobaL oppvarming – tull eller trussel?»
Universitetslektor Sven Åke Bjørke

16. februar:
NB TORSDAG

«500 år etter Martin Luther — støter kirken folket
fra seg?»
Tidl. Sjefredaktør Helge Simonnes

1. mars:

«Blir en et bedre menneske ved å sitte i fengsel?»
Fengselsprest Kjell A. Nyhus

15. mars:
5. april:

«Kvinnelige filosofer»
Professor Hans Herlof Grelland
«Trump. Hvordan har det gått? Hvordan ser det ut?»
Dr.philos. Geir Lundestad

Forelesninger og forelesere
Onsdag 11. januar
Ole Martin Høystad: «Et historisk drama om sjelens skjebne i vår

kultur fra antikken til vår tid»

Den betydning vi tillegger sjelen gjenspeiles i vårt språk som rommer en rekke
sjelelige uttrykk. Vi snakker om en ren og hel sjel, om en dyp og ærlig sjel.
Spørsmålet er om detter bare er billedlige talemåter, metaforiske uttrykk for
personlige egenskaper, eller om ordet sjel refererer til noe virkelig og viktig i oss, på
linje med fornuft og følelser. Ved å følge den dramatiske utviklingen av sjelen fra den
greske antikken til vår tid vil foredragsholderen avklare hvilken betydning den
fortsatt kan ha i det 21. århundret.
Foredragsholderen er dr. philos. og professor em. i tverrfaglige kulturstudier ved
Høgskolen I Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen I Telemark-Bø). Han har gitt ut flere bøker om
litteratur, filosofi og kulturhistorie. Blant annet ga han I 2003 ut “Hjertets
kulturhistorie”(revidert 2011) og I 2016 “Sjelens kulturhistorie”.

Onsdag 1. februar
Sven Åke Bjørke: « Global oppvarming – tull eller trussel
Er vi i det post-faktuelle samfunn?»
Klimaendringene er i gang. De er utbredt, kostbare og har alvorlige følger - for
jordbruk, vannressurser, flyktningestrømmer, helse og økosystemer på land iog i
havet. Ekstremvær blir normalt mange steder i verden. De ti varmeste årene som er
registrert har alle vært etter århundreskiftet. Vi har ennå noen år på oss for «det
grønne skiftet»
Foredragsholderen er universitetslektor ved UiA, Institutt for global utvikling og
samfunnsplanlegging. Han underviser i miljø og utvikling og IKT-støttet pedagogikk. Han
har tidligere vært informasjonssjef ved UNEP/GRID-Arendal, deltatt i program for
utarbeiding av pedagogikk for bærekraftig utvikling, vært rådgiver for
miljøverndepartementet og vært hovedforfatter for en rekke bøker og publikasjoner på
området. Han har også erfaring fra utviklingsarbeid for Verdensbanken, som direktør for
Redd Barna i Kenya, som styremedlem i bistandsorganisasjonen ARC-Aid og for den
norske Flyktningehjelpen i Kosovo i 2000.

Torsdag 16. februar
Helge Simonnes: «500 år etter Luther – støter kirken folket fra
seg?»
I 2017 er det 500 hundre år siden Martin Luther slo opp sine teser på slottskirken i
Wittenberg. Dette var innledningen til reformasjonen som har harr betydelig
innvirkning på utviklingen av det norske samfunnet. Nå butter det mot for kirken.
Oppslutningen er dalende. Foredragsholderen har nylig gitt ut boken «En gud for de
mange?» Foredragsholderen vil behandle bokens hovedtema som er hva som skaper
avstand mellom kirke og samfunn og hvordan troende bidrar til å forsterke denne
avstanden. Foredragsholderen vil også presentere sitt forslag til en åndelig vær
varsom-plakat som skal hindre at kirken søter folket fra seg.
Foredragsholderen er siviløkonom med tilleggsutdannelse innen statsvitenskap og jus. Han
begynte sin journalistiske karriere i Sunnmørsposten og var i 25 år sjefredaktør og
administrerende direktør i avisen Vårt Land og i samme periode også konsernsjef i Mentor
Medier. Simonnes har hatt en rekke styreverv, blant annet i Mediebedriftenes
Landsforening, Norsk Presseforbund og Dagsavisen.

Onsdag 1. mars
Kjell A. Nyhus: «Blir en et bedre menneske ved å sitte i fengsel?»
Foredragsholderen vil drøfte i hvilken grad rehabilitering av straffedømte i fengsel
faktisk skjer og hva som må til for at Kriminalomsorgen skal lykkes med dette
samfunnsoppdraget. Han vil også berette om prosjektet Klosteret i Halden fengsel
som prøver å virkeliggjøre denne målsetningen på en helt ny og uortodoks måte.
Foredragsholderen har vært fengselsprest i 10 år. Han er også forfatter og har blant annet
skrevet en dokumentar om livet bak murene i Klosteret i Halden fengsel. Han har også
skrevet om forfatterskapet til Jon Fosse og om kristen mystikk.

Onsdag 16. mars
Hans Herlof Grelland: «Kvinnelige filosofer»
Foredragsholderen vil gi oss et møte med et utvalg kvinnelige filosofer fra tiden før
veien åpnet seg for kvinner med intellektuelle ambisjoner, blant annet Cleopatra,
Hildegard v. Bingen, Descartes samtalepartner prinsessen Elisabeth av Bøhmen og
eksistensfilosofene Edith Stein og Simone de Beauvoir.
Foredragsholderen er professor i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Han er også
master i filosofi og har skrevet flere bøker innen dette feltet, blant annet om Søren
Kierkegaard og hans betydning for Henrik Ibsen og Edvard Munch og om følelsenes filosofi.
Kina.

Han studerte filosofi og realfag ved Universitetet i Oslo 1970-78. 1978-85 var han
vitenskapelig assistent i kvantekjemi samme. Hans hovedinteresser er tolkningsproblemet i
kvantefysikken og relativitetsteorien og eksistensfilosofiske spørsmål.

Onsdag 5. april

Geir Lundestad: «Trump. Hvordan har det gått? Hvordan ser det ut?»
Donald Trump drev en valgkamp verden ikke har sett maken til. Ingen fagfolk trodde
han vill vinne. Hvordan har det gått etter tre måneder. Og hvordan kan det se ut?
Lundestad har sine tanker som han vil dele med oss.
Geir Lundestad er historiker med doktorgrad i historie fra Universitetet i Tromsø fra 1974,
og var i 25 år vært direktør ved Det Norske Nobelinstitutt. Skrevet en rekke bøker. Flere er
oversatt til bl.annet engelsk, russisk, kinesisk og brukes som lærebøker. Ut nevnt til
Kommandør av St.Olavs orden »for hans samfunnsnyttige innsats» i 2008.

Senioruniversitetet i Arendal

er en selvstendig, ideell sammenslutning basert på individuelt medlemskap. Gjennom
forelesning, kurs og gruppevirksomhet gis det innføring i utvalgte fag og emner uten
sikte på at medlemmene skal oppnå noen formell kompetanse.
Senioruniversitetet ledes av et styre som velges på årsmøtet. Det er inngått avtale med
Arendal Kulturhus AS om leie av Lille Torungen, 6 onsdager om vinter/våren og 6
onsdager om høsten. Lokalet tar inntil 150 tilhørere, og dekker plassbehovet inntil
videre.

Medlemskap

De som måtte ønske medlemskap i Senioruniversitetet melder fra om dette til sekretær
Lise Thommesen, tlf. 370 10320, e-mail: tlthommesen@gmail.com, og vil da få
vite om der er ledige plasser. Enkeltprogrammer kan besøkes av ikke-medlemmer mot
en avgift hvis det er plass i salen.

Styret
Følgende styre leder Senioruniversitetet i Arendal høsten 2016/våren 2017
Jens C. Koch
- leder
Knut Engelskjøn
- nestleder
Lise Thommesen
- sekretær
Olav Magne Karlsen
- kasserer
Lisa Langaard
- styremedlem
Arne Sauar
- styremedlem
Helene Hellerud
- styremedlem
Eva Boman
- varamedlem
Ragnhild Nyhus
- varamedlem
Hjemmeside: www.senioruniversitetet-arendal.com

