
Pensjonistuniversitetet Drammen samarbeider med Folkeuniversitetet Sør-Øst. 
Medlemskap i Pensjonistuniversitetet og alle påmeldinger: 

      Folkeuniversitetet Sør-Øst - tlf. 32 21 34 10 - kl.10:00 -14:00 
eller drammen@folkeuniversitetet.no, alternativt www.u3a.no 
 

Medlemskap i Pensjonistuniversitetet koster kr 300,- pr. år. Alle møtene er åpne. 
Entré for ikke-medlemmer kr.100,-  betales ved inngangen. 
Medlemmer bes vennligst vise medlemskort med kvitteringsstempel. 
 
Foredragene foregår vanligvis hver første mandag i måneden kl. 11:00 – 12:15  
i Norkirken Drammen (Indremisjonshuset), Rådhusgt. 25, (Høytorget). Kaffe og kake 
kan kjøpes fra kl. 10:30. Det er anledning til å stille spørsmål etter foredraget. 
 
 

 
Våre hjemmesider – www.u3a.no - holdes løpende oppdatert. Her finner du omtale 
av våre arrangementer, historikk, årsberetninger, referater fra medlemsmøter,  
våre vedtekter mm. Kort sagt: mye nyttig informasjon. 
Web-redaktør: Ulf Borgen. Telefon: 909 64 137. E-post: urborg@online.no                               

                                                                                                                                               
                                                   
  
 
 
                  
 
 

               Våre foredrag holdes i Norkirken (Indremisjonshuset), Rådhusgt. (Høytorget)  
        Kl. 11:00 - ca. 12:15. Kaffe og kaker fås kjøpt fra kl. 10:30. 
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  Pensjonistuniversitetet 
  i Drammen 
  Program våren 2018

         

Pensjonistuniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje 
alder. Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial 
kontakt. Pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem. 
Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med 
lyst til å lære mer. Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne 
imellom. Møtene og turene skal gi medlemmene faglig og sosialt påfyll. 

 
8. januar. 
 

Renate Rivedal ” Nikolai Astrup. Vegen heim.” 

5. februar. 
 

Joakim Parslow “ Hvor går Tyrkia?.” 

5. mars. Claudia Lenz ” Voldelige ideologier og utfordringer for 
demokratiet.” 

9. april. Leif Jan Bjørnson ”Aldringsprosessen i et helhetsperspektiv.” 
NB Årsmøte etter foredraget 

7. mai. 
 

Vigdis Hjorth ”Montro hvorfor vi ei 
 lenger leser Wildenvey?” 

 



8.	januar.	Renate	Rivedal,	født	1984,	kommer	fra	Sunnfjord	og	har	studert	
kunsthistorie	ved	UIB.	Hun	arbeider	som	formidler	ved	KODE	Kunstmuseer	og	
komponisthjem.	Hun	har	vært	prosjektleder	for	større	formidlingsprosjekter,	bl.a.	
for	33000	år	med	kunsthistorie	for	innsatte	i	Bergen	fengsel.	Ved	siden	av	jobben	
	ved	KODE	har	Rivedal	arbeidet	som	fagkonsulent	ved	Bergen	Offentlige	Bibliotek,	
og	som	formidler	ved	Bergen	Assembly,	Lepramuseet	–	Bymuseet	i	Bergen	og	ved	
Den	Kulturelle	Skolesekken.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
5.	februar.	Joakim	Parslow,	født	1980,	er	førsteamanuensis	i	Midtøsten-	
studier	ved	UIO.	Hans	spesialområde	er	Tyrkias	moderne	historie	med	særlig		 	
fokus	på	rettspolitikk	og	idehistorie.	Han	er	cand.mag	i	statsvitenskap,	har	master	
i	tyrkisk,	PhD	i	Midtøstenstudier	fra	The	University	of	Washington.	Han	har	også	
studert	tyrkisk	språk	og	historie	ved	Bosporus-universitetet	i	Istanbul	og	arabisk	
ved	sommerskolen	til	Harvard	og	på	CASA-programmet	ved	AUC	i	Kairo.	
Vinner	av	Babylon-prisen	2012	for	artikkelen	”Politikk	og	kriminalitet	i	det	nye	Tyrkia”.	
	

	
5.	mars.	Claudia	Lenz,	født	1968,	er	utdannet	filosof	og	statsviter	med	
doktorgrad	fra	Universitetet	i	Hamburg.	Hun	arbeider	som	førsteamanuensis	 	
i	samfunnsfag	på	Det	teologiske	Menighetsfakultet.	Hun	er	også	tilknyttet	
Senter	for	studier	av	Holocaust	og	livssynsminoriteter	som	seniorforsker.		 	
Hun	er	faglig	koordinator	for	prosjektet	”Demokratisk	beredskap	mot	rasisme,	
antisemittisme	og	udemokratiske	holdninger”	(Dembra).		
Aktuell	artikkel:	”Hvis	de	hadde	oppført	seg	som	vanlige	nordmenn,	hadde	alt	

vært	greit,	tror	jeg	-	Nordmenns	syn	på	årsaken	til	negative	holdninger	til	jøder	og	muslimer”.	
	
	
9.	april.	Leif	Jan	Bjørnson,	født	1939,	har	40	års	sykehuspraksis	bak	seg.	
Han	er	spesialist	i	indremedisin,	nyresykdommer	og	geriatri.	Han	har	en	doktor-	
grad	innenfor	feltet	trombose	(blodpropp)	og	dialyse	(kunstig	nyrebehandling).	
De	seneste	20	årene	av	sin	karriere	har	han	viet	en	aktiv	og	dynamisk	eldre-	
omsorg.	Han	har	også	forsket	på	dette	feltet	så	vel	nasjonalt	som	internasjonalt.	
Han	er	en	meget	benyttet	foreleser	i	ulike	akademiske	fora.	
	
	

7.	mai.	Vigdis	Hjorth,	født	1959,	er	cand.mag.	med	fagene	idéhistorie,	
statsvitenskap	og	litteraturvitenskap.	Hun	er	en	meget	produktiv	forfatter	med	28	
bøker	siden	1983,	flere	oversatt	til	en	rekke	språk.	Hun	ble	tildelt	Gyldendalprisen	
i	2011	for	sitt	samlede	forfatterskap,	Kritikerprisen	i	2012,	Amalie	Skram-prisen	og	
Brages	Hederspris	i	2014,	Aschehougprisen	i	2015	og	Bokhandlerprisen	i	2016.	
Hennes	seneste	bok,	Arv	og	Miljø,	ble	en	kritikerfavoritt	og	en	stor	salgssuksess.	
Boken	ble	også	nominert	til	Nordisk	Råds	Litteraturpris.	

	 	 	 	 	 	

LITTERATURSEMINAR.	I	Norkirken,	2.etg.	på	onsdagene	17.01.	-	14.02.	-	14.03.	-	11.04.	-	02.05.	-
23.05.	Se	separat	litteraturliste.	
Vi	vil	sette	I	gang	to	grupper:	Gruppe	1:	kl.	10:30-12:30.	Gruppe	2:	kl.	13:00-15:00.		
Pris	kr	750,-.	Bindende	påmelding	innen	05.01.2018.	Leder:	Janicke	Solheim.	

BEDRIFTSBESØK	HOS	HLF	BRISKEBY	07.02.	kl.	11:00.	Kompetansesenter	som	tilbyr	veiledning,	
rehabilitering	og	kurs	for	hørselshemmede	innen	områdene	Tinnitus,	Meniere,	yrkesliv,		videre-	
gående	og	høyere	utdanning.	Egentransport.	Buss	63	fra	Bragernes	torg	stopper	på	Linnesvollen.	
Bindende	påmelding	innen	20.01.2018.	Begrenset	antall:	35	deltakere.	

FLOR	OG	FJÆRE	-	TUR	TIL	STAVANGER.	Turen	går	fra	6.	–	9.	Juni.	Reise	T/R	med	moderne	
turistbuss,	1	natt	på	Utsikten	Hotell	I	Kvinesdal,	2	netter	på	Radisson	Blu	I	Stavanger,	3	frokoster,	
2	lunsjer,	3	middager,	entré	og	omvisning	på	Lindesnes,	vandring	m/guide	I	Sogndalstrand,	lokal	
guide	I	Stavanger,	besøk	på	Flor	og	Fjære,	ferge	Stavanger-Tau	og	Hjelmelandsvågen-Nesvik.	
Pris	kr	6.600,-	pr.	person	i	dbl.rom	(tillegg	enk.rom	kr	870,-).	Begrenset	antall:	30	deltakere.	
NB!	Bindende	påmelding	innen	15.04.2018	kun	direkte	til	Teamtour	–	tlf.	32	80	77	80.	
	

MELODITIMEN	-	KONSERT	MED	KORK	04.05.	kl.	18:00.	Musikk	fra	radioens	gullalder.	
Avreise	fra	Drammen	Rutebilstasjon	kl.	16:45	presis.	(Møt	I	god	tid).	
Pris	kr	400,-.		Bindende	påmelding	innen	15.04.2018.	Begrenset	antall	deltakere:	40.	

DAGSTUR	TIL	MODUM	14.05.	Avreise	med	buss	fra	Drammen	Rutebilstasjon	kl.	08:30	til	Heggen	
kirke	med	omvisning	og	konsert.	Kort	kultursti	til	Vikersundbakken	med	utsikt	over	Modumbygda.	
Vaffel-	og	kaffeservering.	Videre	til	Koboltområdet	på	Blaafarveverket	hvor	vi	spiser	lunsj.	Besøk	
på	Kittelsenmuseet.	Lokal	guide	er	Gjermund	Skyllingstad,	som	er	formann	I	historielaget.	
Pris	kr	750,-.	Bindende	påmelding	innen	20.04.2018.	Begrenset	antall	deltakere:	45.	

SVANESJØEN	-	DEN	NORSKE	OPERA	OG	BALLETT	-	04.06.	kl.	19:00.		
Avreise	fra	Drammen	Rutebilstasjon	kl.	17:30	presis.	(Møt	I	god	tid).		
Pris	kr.	750,-.	Bindende	påmelding	innen	30.04.2018.	Begrenset	antall	deltakere:	35.	
	

AKTUELL	DEBATT.	Foregår	I	Norkirken	og	ledes	av	Robert	Bjørka.	Tema	bestemmes	fra	gang	til	
gang.	Møtedager	er	mandagene	15.01.	-	29.01.	-	12.02.	-	26.02.	-	19.03.	-	16.04.	-	14.05.		
Kl.	11:00	–	13:00.	Pris	kr	200,-.	Møt	frem,	bli	med	og	delta	I	debatten.	

HELSETRIMMEN.	PUD	samarbeider	med	Sturla	om	den	såkalte	“helsetrimturen”	som	går	fra	
Sturlahuset	(Underlia	72	–	Neperudjordet)	hver	torsdag	med	start	siste	torsdag	I	april	(ikke	juli	
måned),	kl.	10:00,	helt	til	snøen	kommer.	For	de	som	kommer	med	bil	er	det	gode	parkerings-	
muligheter	i	nærheten.	Ta	med	mat,	drikke	og	sitteunderlag.	Vi	spiser	ved	Sturlahuset	etter	
ca.	halvannen	times	tur.	
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