SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL

Kjære medlemmer!
Det går mot lysere tider og samtidig kommer Senioruniversitetet med
tilbud om ytterligere opplysning til medlemmene!
Programmet for vinteren/våren 2018 er nå klart. Møtedatoer,
foredragsholdere og programtitler for de enkelte møter følger nedenfor. Nytt i
programmet er at vi utvider med ett ekstra møte i vårsemesteret slik at vi tilbyr
til sammen syv møter med tillegg av «Ut i det blå» som vil bli arrangert 25. april
2018. Vi i styret håper at dette blir godt mottatt av medlemmene og at vi
fortsatt vil oppleve så godt som fulle hus på møtene!
Første møte er onsdag 10. januar 2018 kl. 12.00 – 14.00 i Lille Torungen.
Nærmere informasjon om «Ut i det blå» vil bli gitt på ett av medlemsmøtene.
Etter medlemsmøtet 28. februar vil det bli avholdt årsmøte.
Møteprogrammet for vinteren/våren 2018 ser slik ut:
10. januar: Direktør Kristin Danielsen: «Kulturrådet. Oppgaver og
utfordringer»
31. januar: Nyhetsjournalist og programleder Jon Gelius: »NRK –
gammel monopolist i ny digitalisert tidsalder»
7. februar: Professor Claudia Lenz: «Hvorfor appellerer høyreekstreme
bevegelser til unge i moderne, vestlige samfunn?»
28. februar: Seniorrådgiver og professor II Pål Brekke: »Historien om
Kristian Birkeland – Nordlyses far»
13. mars: Professor Terje Tvedt: «Nilen – historiens elv»
18. april: Tidl. skolesjef Arne O. Bergersen: »Elias Blix. En søyle i norsk
kulturliv»
2. mai: Generalsekretær Christian Steel: » Hva skal vi med naturen?»

Som det fremgår vil møtefrekvensen i vårsemesteret bli noe urytmisk og møtet
den 7. februar vil i tillegg bli avholdt i Store Torungen. Begge forhold skyldes
tilgangen til vårt vanlige møtelokale Lille Torungen. Vi i styret er imidlertid sikre
på at våre medlemmer greier å holde orden på møteprogrammet likevel!
Den tradisjonelle programfolderen er under utarbeidelse og vil bli ettersendt.
Styret må med beklagelse meddele at vårt utmerkete styremedlem og kasserer,
Olav M. Karlsen, har underrettet styret om at han på grunn av stor og stigende
arbeidsbelastning i form av næringslivsrettede verv og oppdrag har funnet å
måtte frasi seg vervet som styremedlem og kasserer i Senioruniversitetet i
Arendal med virkning fra 01.01.2018. Styret uttrykker forståelse for dette og
takker Olav for hans store innsats og solide arbeid i de årene han som kasserer
har varetatt økonomi- og medlemskapsfunksjonen. Styret vil imidlertid sikre at
denne funksjonen videreføres på forsvarlig måte inntil ny kasserer kan velges
på årsmøtet 28. februar 2018.
Også denne gang sendes «formannsbrevet» og semesterprogrammet
elektronisk til alle som har oppgitt e-postadresse. De øvrige, et stadig minkende
antall, får programmet på gamlemåten i posten.
Styret minner for øvrig om at medlemsavgiften nå betales for hele
medlemsåret i januar hvert år og ber om at årsavgiften, kr.500.-, innbetales til
Senioruniversitetet i Arendal, bankkonto nr. 2801.29.36429 i Sparebanken Sør,
innen 31. januar 2018.
Vel møtt til et nytt semester!
Styret ønsker alle medlemmene GODT NYTT ÅR!
Arendal, årsskiftet 2017/2018
Med vennlig hilsen
Jens C. Koch
styreleder

