
Program våren 2020

Pensjonistuniversitetet i Drammen samarbeider med Folkeuniversitetet.  
Medlemskap i Pensjonistuniversitetet og alle påmeldinger, helst på e-post:  

drammen@fu.no
Alternativt tlf. 32 21 34 10 - kl.10:00 -14:00.

Medlemskap i Pensjonistuniversitetet koster kr 300,- pr. år.
Alle møtene er åpne. Entré for ikke-medlemmer kr.100,- betales ved inngangen,  

kontant eller Vipps. Medlemmer bes vennligst vise medlemskort.

Foredragene foregår vanligvis hver første mandag i måneden kl. 11:00 – 12:15  
i Norkirken Drammen (Indremisjonshuset), Rådhusgt. 25, (Høytorget).

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.
Alle 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.

Vi håper å se deg og ønsker velkommen til et aktivt vårsemester.

Våre foredrag våren 2020:

Foredragene holdes i Norkirken (Indremisjonshuset), Rådhusgt. 25, (Høytorget), Drammen.  
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 30.11.2019

6. januar: Harald Herresthal.  «Min mor valgte meg.»

3. februar:    Olav Lund.  «En klype salt – en kulturhistorisk reise.»

2. mars: Audun Myskja.  «Musikk som terapi.»

30. mars: Ole Nashoug.  «Om mammutenes utbredelse i Norge for
50.000 år siden.»  NB! Årsmøte etter foredraget.

4. mai: Ingeborg Breines.  «Hvordan forvalter vi drømmen om freden.»
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LITTERATURSEMINAR.	I	Norkirken,	2.etg.	på	onsdagene	15.01.	-	05.02.	-	26.02.	-	25.03.	-	29.04.	-
20.05.		Forbehold	om	datoendringer.	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	07.01.2020.	Leder:	Janicke	Solheim.	

3.	februar.	Olav	Lund,	født	1952,	er	lege	og	salthistoriker,	bosatt	i	Vikersund.	
Salt	er	den	eneste	steinen	mennesket	spiser.	En	saltbøsse	finnes	på	alle	spisebord,	
og	vi	har	lett	for	å	regne	saltet	som	en	selvfølge.	Det	er	en	mattilsetning	vi	bruker	
som	samtidig	er	giftig.		Salt	har	vært	både	billig	og	dyrt,	alminnelig	og	sjeldent.	
Sivilisasjoner	har	oppstått	og	gått	til	grunne	som	en	følge	av	salt.	Salt	nevnes	over	
30	ganger	I	Bibelen,	og	det	er	salt	I	over	80	norske	stedsnavn.	Olav	Lund	vil	i	sitt	
foredrag	belyse	temaet	med	bilder	fra	saltets	utrolige	historie.	

6.	januar.	Harald	Herresthal,	født	1944,	er	professor	emeritus	ved	Norges	
musikkhøyskole,	konsertorganist,	komponist	og	har	som	faglitterær	forfatter	utgitt	
en	rekke	musikkhistoriske	bøker.	I	2017	utga	han	boken	Min	mor	valgte	meg	-	et	
krigsbarns	familiehistorie,	hvor	han	forteller	om	faren	som	kom	til	Narvik	og	traff	
kvinnen	 i	 sitt	 liv,	 og	 deres	 kamp	 for	 et	 verdig	 liv	 etter	 krigen.	Herresthal	 vokste	
opp	i	Neuwied,	i	Narvik	og	i	Vestfossen.	Han	tok	latinartium	i	Drammen	i	1962.	
I	2003	ble	han	utnevnt	til	æresdoktor	ved	Universität	der	Künste	I	Berlin.	

2.	mars.	Audun	Myskja,	født	1953,	er	spesialist	I	allmennmedisin,	forfatter	
og	musiker.	Han	er	også	faglig	leder	ved	Senter	for	livshjelp	I	Ski	og	fagveileder	for	
musikkbasert	miljøbehandling.	Han	har	en	doktorgrad	I	bruken	av	musikkterapi	i	
behandling	av	demente,	og	han	har	også	pasienter	som	har	Parkinsons	sykdom.	
Myskja	har	I	mange	år	kjempet	for	aksept	av	alternative	behandlingsformer,	som	
østlig	tradisjonell	medisin.	Han	har	mottatt	flere	priser,	bl.a.	Den	Norske	legefore-
nings	kvalitetspris	for	musikkterapi	I	eldreomsorgen	og	Brobyggerprisen	av	fore-	
ningen	Fritt	Helsevalg.	

30.	mars.	Ole	Nashoug,	født	1943,	har	hele	livet	vært	lidenskapelig	opptatt	
av	geologi.	Han	bor	på	Vang	I	Hedmark,	og	Mjøsområdet	er	geologisk	sett	spesielt	
interessant.	I	2007	kunne	han	innvie	en	ny	turistattraksjon	på	egen	gård,	et	
Mammuthus	som	rommer	en	unik	steinsamling	og	fullskalamodeller	av	to	
mammuter,	pelskledde,	gigantiske	elefanter	som	døde	ut	for	ca.	30.000	år	siden.			
19	mammutfunn	er	gjort	bare	I	Gudbrandsdalen.	Nashoug	har	mottatt	Kongens	
fortjenestemedalje	I	gull	for	sitt	arbeide.	

PÅMELDING	til	våre	arrangementer:	(Turen	til	Vauldalen:	kun	til	Th.	Lien,	tlf.	32	75	19	22)	
Folkeuniversitetet,	e-post:	–	drammen@fu.no	-	alt.	tlf.	32	21	34	10	-	kl.	10:00	-14:00			
Alle	påmeldinger	er	bindende.	Ved	forfall	samme	dag	på	turer	med	fellestransport	må	beskjed	

gis	til	turleder	Anne	Marie	Halvorsen	på	tlf.	980	93	934.	

20.02.2020.	DET	NYE	TEATER	KL.	19:00.	Så	som	I	himmelen.	Avreise	fra	Drammen	Busstasjon		
kl.	17:45	presis.	En	musikal	om	den	berømte	dirigenten	som	forelsker	seg	I	jenta	I	ICA-butikken,	og	
som	lærer	om	verdien	av	fellesskap,	og	det	store	I	det	lille.	Stykket	har	fått	strålende	kritikker.	
Pris	kr	700,-.	Bindende	påmelding	innen	03.02.2020.	Begrenset	antall	deltakere:	45.	

02.03.2020.	BEDRIFTSBESØK	HOS	KIRKENS	BYMISJON.		Arbeidstiltak	–	Barn	og	unge	–	
Behandling	og	helsehjelp	–	Boligtiltak	–	Gatenært	–	Kafé	og	aktivitetshus	–	Miljøtiltak	–	Åpen	kirke.	
Dette	er	noen	stikkord	for	hva	denne	flotte	organisasjonen	kan	tilby	sine	medmennesker.	Vi	får	en	
orientering	om	historie,	avdelinger	og	aktiviteter	med	vekt	på	seniorarbeid.	Enkel	lunsj.		
Fremmøte	Rådhusgt.	35.	Bindende	påmelding	innen	21.02.2020.	Begrenset	antall	deltakere:	30.	

30.01.2020.	KONSERT	MED	KORK	I	STORE	STUDIO.	Bowie	for	orkester.	Fra	Drammen	
Busstasjon	kl.17:45	presis.	10	musikkstykker	fra	David	Bowies	album	Low	arrangert	for	orkester	
av	Jon	Øivind	Ness.	En	spennende	konsert.	Pris	kr	400,-.	Bindende	påmelding	innen	14.01.2020.	

26.05.2020.	DAGSTUR	TIL	UVDAL.	Avreise	fra	Drammen	Busstasjon	kl.	09.00	presis.	Kaffestopp	
hos	Søstrene	Storaas	hotell	I	Jondalen.	Via	Hovin	til	Austbygda	og	lunsj	på	Imingfjell	Turistheim.	
Videre	til		vakre	Uvdal	Stavkirke,	som	stammer	fra	1100-tallet,	med	omvisning.	Hjemveien	går	via	
Nore,	Veggli	og	Flesberg.	Kveldsmat	på	Lampeland	Hotel.	Tilbake	I	Drammen	ca.	kl.	20:00.	
Pris	kr	1.120,-	pr.	person.	Bindende	påmelding	innen	30.04.2020.	Deltakere:	maks.	40.	min.	30.	

4.	mai.	Ingeborg	Breines,	født	1945,	er	tidligere	direktør	I	UNESCO	og	aktiv	
fredsarbeider	med	humanistisk	bakgrunn.	Hun	har	vært	president	for	verdens	
eldste	internasjonale	fredsorganisasjon,	International	Peace	Bureau,	og	har	hatt	
mange	nasjonale	og	internasjonale	verv.	Hun	er	en	etterspurt	foredragsholder,	og	
har	skrevet	en	rekke	artikler	om	nedrustning,	utdanning	og	kvinnespørsmål.	Som	
utgangspunkt	for	sitt	foredrag	stiller	hun	spørsmålet:	Hva	er	fredskultur?	

15.-18.06.2020.	OPPLEVELSESTUR	TIL	VAULDALEN	OG	RØROS.	Avreise	fra	Drammen	Buss-
stasjon	kl.	08.00	presis.	Gjennom	Østerdalen	med	stopp	på	Aukrustsenteret	til	Vauldalen	Fjell-	
hotell,	utflukter	til	Femunden	med	båttur	og	til	Røros	og		Skottgården.	Med	hest	og	vogn	til	
Volldalskoja.	Retur	over	Tynset,	Folldal	og	Ringebu.	3	frokoster,	3	middager	og	4	lunsjer.	
Pris	kr	8.400,-	pr.	person	I	dobbeltrom.	Tillegg	enkeltrom	kr	750,-.	Deltakere:	maks.	40.	min.	30.	

Direkte,	bindende	påmelding	innen	30.04.2020	kun	til	Th.	Lien	–	tlf.		32	75	19	22.	

AKTUELL	DEBATT.	Foregår	I	Norkirken	og	ledes	av	Kine	Langum.	Tema	bestemmes	fra	gang	til	
gang.	Møtedager	er	mandagene	13.01.	–	10.02.	–	09.03.	–	23.03.	–	20.04.	–	11.05.		
Kl.	11:00	–	13:00.	Pris	kr	200,-.	Møt	frem,	bli	med	og	delta	I	debatten.	
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