
  
                                                            
      
 
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 med mer. Kort sagt: mye nyttig informasjon. 
Web-redaktør: Ulf Borgen. Telefon: 909 64 137. E-post: urborg@online.no 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

  

   

 
Våre foredrag holdes i Norkirken (Indremisjonshuset), Rådhusgt. 25, (Høytorget),  

kl. 11:00 - ca. 12:15. Kaffe og kaker fås kjøpt fra kl. 10:30. 
 

Rett til programendringer forbeholdes. Tips og forslag mottas. Redaksjonen avsluttet 29.05.17. 
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4. sept.: Per Kristian Aale “Italienernes kamp mot mafiaen.” 
 
 
2. okt.: Johan Moan “Sol, døgnrytmer, årsrytmer og 
  vinterdepresjoner.” 
 
 
6. nov.: Tore Sandberg “Justismord i Norge.” 
 
 
4. des.: Tom Brenne “De litterære juleheftene.” 

                                    



 
 

  VÅRE   FOREDRAGSHOLDERE 
 

ØVRIGE   AKTIVITETSTILBUD 
 

4.	september.	Per	Kristian	Aale,	født	1973,	har	studert	russisk	og	
statsvitenskap	i	tillegg	til	journalistikk.	Han	er	journalist	i	Aftenposten	og	
tidligere	korrespondent	for	avisen	i	Brüssel	og	Moskva.	De	siste	seks	årene	har	
Aale	reist	overalt	i	Italia	og	intervjuet	mennesker	fra	alle	samfunnslag	–	
prester,		advokater,	politikere,	forretningsfolk	og	–	folk	både	innenfor	og	
utenfor	mafiaen.	Historiene	har	han	samlet	i	boka	”De	modige.	Italienernes	
opprør	mot	mafiaen”,	som	utkom	i	2015.	
Hva	skjer	når	vanlige	italienere,	med	fare	for	sitt	eget	liv,	tar	opp	kampen	mot	
mafiaen?	De	siste	årene	har	det	vokst	frem	en	folkebevegelse	som	kjemper	

for	et	samfunn	uten	drap,	vold	og	økonomisk	kriminalitet.	
	
	

2.	oktober.	Johan	Moan,	født	1944,	er	professor	emeritus	ved	UiO	og	
forsker	ved	Radiumhospitalet	i	40	år.	Han	er	den	som	vet	mest	om	hvordan	
lyset	påvirker	oss	mennesker,	og	det	var	han	som	oppdaget	at	solen	er	kroppens	
viktigste	D-vitaminkilde.	Lenge	var	professor	Moan	alene	om	å	hevde	at	lys	kan	
helbrede	kreft.	Han	fikk	ikke	støtte	til	forskningen	sin	og	møtte	aktiv	motstand.	
I	dag	kan	utallige	kreftpasienter	verden	over	takke	nettopp	Moan	for	at	de	har	
sluppet	unna	hudkreften	uten	kirurgiske	inngrep.	
Moan	har	mottatt	en	rekke	priser	for	sitt	arbeid	og	anses	som	en	av	verdens	ledende	
eksperter	innen	D-vitaminforskning.	
	
	

6.	november.	Tore	Sandberg,	født	1944,	er	en	norsk	journalist,	
forfatter	og	privatetterforsker,	særlig	kjent	for	sin	innsats	i	flere	
justismordsaker.	Han	var	journalist	i	Dagsnytt	radio	fra	1968.	I	1974	begynte		
han	i	Dagsrevyen	der	han	ble	til	1982.		
Han	ble	landskjent	da	han	fikk	frikjent	Per	Liland	for	dobbeltdrap	i	Fredrikstad	
og	senere	den	multifunksjonshemmede	Fritz	Moen	for	to	drap	i	Trondheim.		
Kan	vi	stole	på	det	norske	rettsapparatet,	påtalemyndigheten,	politiet	og	
forsvarere?	For	en	mann	som	i	løpet	av	17	år	har	avdekket	7	justismord	er	
spørsmålet	i	høyeste	grad	relevant.	Sandberg	er	tildelt	flere	priser	for	sin	

innsats,	bl.a.	Zola-prisen	i	2005,	Amnestyprisen	i	2006,	Regjereringens	menneskerettighetspris.	
Olav	Selvaag-prisen	og	i	2011	Rettssikkerhetsprisen.	
	
4.	desember.	Tom	Brenne,	født	1947,	er	den	i	Norge	som	kan	mest	
om	julehefter.	Han	har	utgitt	boken	”Norske	julehefter.	De	litterære	
juleheftene	fra	1880	til	i	dag”.	
Det	første	julehefte	ble	utgitt	allerede	i	1817,	og	det	første	for	barn	i	1845.	
Juleheftene	har	ikke	bare	vært	en	tradisjon	i	norsk	julefeiring,	men	for	norske	
forfattere	og	billedkunstnere	var	juleheftene	en	viktig	arena	for	formidling	og	
presentasjon	av	sine	verk.	Tom	Brenne	har	en	samling	på	ca.	3000	julehefter	
og	er	kjent	som	en	Inspirerende	og	kunnskapsrik	kåsør.	
	

DAGSTUR	MED	SKIBLADNER	OG	BESØK	PÅ	MAMMUTHUSET	23.08.		
Avreise	med	buss	fra	Drammen	rutebilstasjon	kl.	08:00	til	Gjøvik.	Avgang	Skibladner	kl.	11:00.	
Om	bord	serveres	laks	og	jordbær	med	kaffe.	Fra	Hamar	går	turen	videre	til	Mammuthuset	på	
Vang,	hvor	vi	får	en	orientering	om	de	hårete	elefantdyrene	som	levde	for	35.000	år	siden.	
Servering	av	kaffe	og	kringle.	Tilbake	i	Drammen	ca.	kl.	18:30.	Turarrangør:	Teamtour.	
Pris	kr	1.200,-.	TUREN	ER	FULLTEGNET.	

	
”MEN	BRUA	HAR	VI	DA	LISSOM	ISAMMEN”	–	seminar	om	bydelene	Konnerud,	Tangen,	
Åssiden	og	Brakerøya.	I	tillegg	en	dag	med	temaet:	”Skipsfarten	som	bygde	Drammen”.	Vi	belyser	
de	enkelte	bydelers	nøkkelbedrifter,	kultur	og	hverdagsliv.	Seminardager	blir:	
	11.10.	–	25.10.	–	08.11.	–	22.11.,	og	en	dag	i	januar	2018.	Holdes	i	Norkirken	kl.	11:00-13:00.	
Pris	kr	500,-.		Bindende	påmelding	innen	11.09.	Begrenset	antall:	30	deltagere.	
	

	
KONSERT	MED	KORK	09.11.	kl.	19:30.	Robert	Schumann:	Cellokonsert.	Solist	Audun	Sandvik.		
Peter	Tsjajkovskij:	Symfoni	nr.	4.		Bussavgang	fra	Strømsø	rutebilstasjon	kl.	18:15.	
Pris	kr	400,-.		Bindende	påmelding	innen	11.10.	Begrenset	antall:	30	deltagere.	
	
	LITTERATURSEMINAR.	I	Norkirken,	2.	etg.		Vi	vil	sette	i	gang	to	grupper.		
	Holdes	onsdagene:	16.08.-13.09.-04.10.-01.11.-22.11.-13.12.	Gruppe	1:	kl.	10:30-12:30,	
	Gruppe	2:	13:00-15:00.	Til	første	møte	leser	vi	”Arv	og	miljø”	av	Vigdis	Hjorth.	
	Bindende	påmelding	innen	02.08.	Pris	kr	750,-.		Leder:	Janicke	Solheim.	
	
AKTUELL	DEBATT.	Foregår	i	Norkirken	og	ledes	av	Robert	Bjørka.	Tema	bestemmes	fra	gang	til	
gang.	Møtedager	er	mandagene	11.09.-	25.09.-	09.10.-	23.10.-	13.11.-	28.11.		
Kl.	11:00	–	13:00.		Møt	frem,	bli	med	og	delta	i	debatten.	Pris	kr	200,-.	
		
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	
parkeringsmuligheter	i	nærheten.	Ta	med	mat,	drikke	og	sitteunderlag.	Vi	spiser	ved	Sturlahuset	
etter	ca.	halvannen	times	tur.	

BEDRIFTSBESØK	HOS	FRETEX	12.10.	Kl.	11:00.	Vi	ønsker	vel	møtt	hos	landets	største	
arbeidstreningsinstitutt.	Fremmøte	i	Kobbervikveien	11,	hvor	vi	får	omvisning	og	orientering	
i	alle	avdelinger.	Varighet	ca.	2	timer.	Lett	servering	i	kantinen	med	anledning	til	spørsmål.	
Bindende	påmelding	innen:	01.10.17.	Begrenset	antall:	30	deltagere.	
 

TEATERTUR	TIL	DET	NORSKE	TEATER	25.10.	Vi	skal	se	musikalen	”Book	of	Mormon”,	
som	endelig	kommer	til	Norge	etter	braksuksess	på	Broadway	og	i	London.	Dette	er	religiøs	
satire	på	sitt	beste.	Det	blir	avreise	fra	Strømsø	rutebilstasjon	kl.	18:30.	
Pris	kr	650,-.		Bindende	påmelding	innen	30.09.	Begrenset	antall:	35	deltagere.	
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