2. Utenlandstur
Utenlandsturen 2018 går til Andalucia i Spania fra 17. til 24. september.
Turen er fulltegnet.
3. Teatertur til Oslo i oktober
I år besøker vi Den Norske Opera & Ballett mandag 29. oktober hvor vi
skal se operastykkene Il tabarro og Gianni Schicchi av Puccini. Operaen
skriver: »Mens Il tabarro (Frakken) er en kompakt thriller, er Gianni
Schicchi en komedie om døden. Opplev begge – med intense
musikalske stemninger og vakre arier som «O mio bambino caro» - på
en kveld!» Mer informasjon finnes på Operaens hjemmesider
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(https://operaen.no/forestillinger/il-tabarro-gianni-schicchi-opera/)
Avreise med buss fra Skien (Skagerak Arena/Kiwi) kl. 11.45 og fra
Porsgrunn (Gamle Urædd stadion) kl. 12.00. Deretter kjører vi til Oslo,
hvor vi skal spise en 2- retters lunsj kl. 15.00 på restaurant Sanguine
Brasserie. Kl. 17.00 tilbyr Operaen en gratis orientering om forestillingen
som begynner kl. 18.00 og varer til ca. kl. 20.30. Retur med buss til
Grenland rett etter forestillingen. Turen koster kr. 1 300,- pr. person
inklusiv lunsjen. Påmelding i tiden 3. – 13. september til Patricia Flor,
epost patricia.flor.pf@gmail.com eller sms til telefon 47292206. Gi
beskjed om eventuelle matallergier og lignende.
4. Studiegruppene
Fem litteraturgrupper, to filosofigrupper, tre kunsthistoriegrupper, en
geologigruppe, en sosiale medier gruppe, en gruppe med
samfunnsøkonomi, en samtalegruppe og en musikkgruppe.
Ønsker du å delta i en studiegruppe kan du henvende deg til Niels Peter
Thorshaug tlf 909 94 678, e-post: nielspt@online.no
Nye studiegrupper dannes ved behov.
5. Kontingent m.m.
Kontingent for året 2018 ble fastsatt av årsmøtet 2017 til kr 300 per
medlem. For medlemskap gjeldende fra 2. halvår betales halv
kontingent, det vil si kr 150.
Inngangsavgift på møtene er kr. 100. Både bankkort og Vipps kan
benyttes ved betalingen. Vi serverer kaffe og te, og noe å spise.

-
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Velkommen til våre møter
for å få kunnskap og venner.

Vår e-postadresse er all.grenland@u3a.no
Vår postadresse er: Postboks 45,

3901 Porsgrunn.

Nyttig informasjon finner du på våre hjemmesider
www.u3a.no

Ta vare på programmet.
Møtene blir ikke avertert.

Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A)

PROGRAM ALL GRENLAND HØSTEN 2018

Akademiet bygger på ideene til "Universitetet for den tredje alder" som
er en verdensomspennende bevegelse.

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2018,
med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.
Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde
medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om
medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform
og programinnhold.

"Universitet" skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et
fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans, ikke
som en eliteskole for utvalgte. Den tredje alder er blitt en internasjonal
betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men
fremdeles ønsker å delta aktivt i samfunnet. Bevegelsens kongstanke er
å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen til en verdifull tid for den enkelte
og for samfunnet.
Akademiet søker å oppfylle målsetningen ved å tilby foredragsmøter,
gruppestudier, ekskursjoner og reiser for å gi inspirasjon til videre
utvikling. Den livserfaring hver og en har, tas til inntekt.
Hensikten er med andre ord å:
• fremme den enkeltes utvikling
• styrke samfunnsengasjementet
• tilby et sosialt fellesskap med likesinnede.
Styret i ALL etter årsmøte og valg våren 2018
Leder
Ragnar Wesseltoft
Telefon
Nestleder
Niels P. Thorshaug
Sekretær
Kari Beyer
Kasserer
Tor Suhrke
Styremedlem
Patricia Flor
Varamedlem
Gunnar Hopen
Varamedlem
Kari Bosheim
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16. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00
Mennesker jeg har møtt i NRK gjennom 40 år
v/journalist og tidl. NRK medarbeider Geir Helljesen
13. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00
Messe i h-moll av Bach
v/komponist Oddvar Lønner

35 52 32 68
909 94 678
952 80 157
917 80 150
472 92 206
971 44 149
479 05 966

Høstens møter avholdes vekselvis i Porsgrunn og i Skien.
Parkeringsplassene ved Ælvespeilet er begrenset og må forbeholdes
medlemmer med bevegelsesbesvær. Porsgrunn har et
parkeringssystem, som gjør det mulig å stå gratis i to timer med billett fra
automat eller med parkeringsskive. Det er den enkeltes ansvar å sette
seg inn i ordningen og parkere riktig. I Skien er det derimot gode
parkeringsmuligheter.

-

Medlemsmøter:
25. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00
Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og
medmenneske
v/ lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud

11. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00.
Eventyrtegneren Theodor Kittelsen
v/ forfatter Arnhild Skre
Musikk og allsang
Vi serverer kaffe, snitter og kake
Entré kr.300
Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms, i perioden
1.- 8.desember til Kari Bosheim, e-post: kbosheim@gmail.com, tlf.
47905966, eller til Gunnar Hopen, e-post: ghopen@online.no,
tlf. 97144149.
Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering
anledning til å stenge dørene.
Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.
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