
2. Utenlandstur til Malta i september 2020
Turen går til Malta fra 12. til 19. sept. 2020 med flyreise t/r Torp.
7000 år med historie og gjestfrihet har gjort Malta til en unik 
destinasjon. Vi bor på 4-stjerners hotell i St. Paul’s Bay og tar 
dagsturer til severdighetene. Fyldig informasjon om turen finner 
du på www.u3a.no under ALL Grenland og Reiser. Det legges 
opp til et seminar før turen onsdag 1. april 2020 kl. 11-13. 
Bindende påmelding 20. januar fra kl. 9:00 - 02.februar 2020 
til Patricia Flor, epost: patricia.flor.pf@gmail.com eller SMS 
til 472 92 206. Merk at hjemreisen fra hotellet skjer om 
natten. 

3. Vårtur tirsdag 5. mai 2020 til Vestfold
Telemark + Vestfold = SANT! Vi blir bedre kjent med våre naboer 
i øst. Første stopp på bussturen er Olsen Nauen klokkestøperi 
som ble etablert i 1844 og som drives i dag av den sjette  
generasjonen. Vi får en omvisning på klokkemuseet og får høre 
om bedriftens historie. Det serveres snitter og kaffe/te før vi går 
videre til produksjonslokalet. Er vi heldige, vil vi se en 
klokkestøping. Turen går videre til Haugar Vestfold Kunstmuseum
i Tønsberg hvor vi får en omvisning. Museet har en vakker 
beliggenhet i en park. Fyldig informasjon om turen finner du på 
www.u3a.no under ALL Grenland og Reiser. 
Bindende påmelding 23. mars 2020 fra kl. 9:00 - 30. mars  
2020 til Patricia Flor, epost: patricia.flor.pf@gmail.com eller 
SMS til 472 92 206.

4. Studiegruppene  
Fem litteraturgrupper, to filosofigrupper, tre kunsthistoriegrupper, 
en geologigruppe, en sosiale medier gruppe, en gruppe med 
samfunnsøkonomi, en samtalegruppe og en klassisk 
musikkgruppe er i aktivitet. Ønsker du å delta i en studiegruppe, 
kan du henvende deg til Gunnar Hopen tlf 971 44 149, 
e-post: ghopen@online.no Nye studiegrupper dannes ved behov.

5. Kontingent m.m.    
Kontingent for året 2020 ble fastsatt av årsmøtet 2019 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. 

ALL Grenland

Akademiet for Livslang Læring (U3A)

MØTEPROGRAM VÅREN 2020

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.

mailto:ghopen@online.no


Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A)

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

"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 Grenland etter valg 2018 og suppleringsvalg 2019
Leder Kari Bosheim Telefon  479 05 966
Nestleder Gunnar Hopen               971 44 149
Sekretær Øystein Bergh               406 72 664
Kasserer Tor Suhrke               917 80 150
Styremedlem Patricia Flor               472 92 206
Varamedlem Unni Holt Holgersen               986 20 592
Varamedlem Christian Moulin                950 82 169

To av vårens møter skal avholdes i Ælvespeilet i Porsgrunn og to av 
møtene skal avholdes i Skien. Parkeringsplassene ved Ælvespeilet er 
begrenset og må forbeholdes medlemmer med bevegelsebesvær. 
Porsgrunn har et parkeringssystem som gjør det mulig å stå gratis i to 
timer med billett fra automat eller med parkeringsskive. I Skien er det 
gode parkeringsmuligheter. 
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PROGRAM ALL GRENLAND VÅREN 2020

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2020,
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.

Medlemsmøter:
21. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

  Pressens rolle i dagens samfunn
    v/ sjefredaktør i Varden Tom Erik Thorsen

18. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 -– 1300
 Hva skal vi svare våre barn når de spør om     
 miljøutfordringene?

   v/ professor i filosofi Arne Johan Vetlesen
 

17. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300
 Vann – verdens viktigste ressurs
v/ cand. real. limnolog og senior miljørådgiver Espen Hoell

Fra kl. 1230 Årsmøte
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret
v/leder Kari Bosheim innen 18. februar.

21. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300. 
Ars longa, vita brevis – Mitt liv med kunst og kunstnere

  v/ forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø

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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