
Program høsten 2021 
      
  
   

Medlemskap i Pensjonistuniversitetet og påmeldinger til våre arrangementer: 
E-post: pudrammen@gmail.com. VENNLIGST BRUK E-POST HVIS MULIG. 

Alt. SMS til: 902 59 405. Ringetid kun kl. 10:00 - 11:00 mandag, onsdag og fredag. 
  (ikke juli mnd.) 

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 i Drammen – Postboks 9726 – 3010 Drammen. 

Org.nr.: 926 010 018 
 

 
 
Pensjonistuniversitetets formål er 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 planlegger for en normal avvikling av alle våre aktiviteter og ser frem til å 

ønske velkommen til et aktivt høstsemester. 
 

 
Våre foredrag høsten 2021: 

 
Foredragene holdes i Norkirken (Indremisjonshuset), Rådhusgt. 25, (Høytorget), Drammen. 
kl. 11:00 - ca. 12:15. Kaffe og kaker fås kjøpt fra kl. 10:30. (ikke så lenge pandemien varer.) 

 
Rett til programendringer forbeholdes. Tips og forslag mottas. Redaksjonen avsluttet 30.05.2021. 

 

6. september: Marte Syvertsen       - «Menneskehjernen – farlig og fantastisk». 
             (Utsatt årsmøte etter foredraget.) 
 
4. oktober: Ole Nashoug         - «Om mammutenes utbredelse i Norge». 

1. november: Sverre Gunnar Haga - «Norgeshistorier – et skråblikk på Norge». 

6. desember: Carl Schiøtz Wibye     - «Hvordan en intolerant ørkenslekt 
 radikaliserte Islam – også i Norge». 

           
 



6. desember. Carl Schiøtz Wibye, født 1947, er cand.scient fra 
NTH. Han har også Forsvarets Høgskole. En lang karriere som diplomat ble 
avsluttet i perioden 2009-2014, da han var Norges ambassadør til Saudi- 
Arabia. I 2017 utga han boken Terrorens rike hvor han beskriver hvordan en 
voldelig sekt fra den arabiske ørken har radikalisert Islam. Wahhabismen er 
Saudi-Arabia`s statsreligion, en ekstremt nidkjær versjon av Islam grunnlagt 
på 1700-tallet av Muhammed ibn Abdul Wahhab. Idag regnes Saudi-Arabia 
som arnestedet for radikal Islam, også i Norge. Resultatet ser vi i 
etableringen av bevegelser som Taliban, al-Qaida og IS. 
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

 
   

 
 

  
 
  
 
 
  
 

      
 

LITTERATURSEMINAR. I Norkirken, 2.etg. på onsdagene 25.08. - 15.09. - 06.10. - 03.11. -01.12.    
Litteraturliste kommer. 
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 10.08.2021. Leder: Janicke Solheim. 

14.09.2021. BEDRIFTSBESØK HOS LIER BYGDETUN. Avreise fra Drammen Busstasjon kl. 09:30 
presis. Lier Bygdetun ligger flott til i Lierdalen. Her kan du oppleve lokalhistorien i et levende 
miljø. Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats av bl.a. medlemmer av Historielaget. 
 Vi får en orientering om organisasjonen, og det blir omvisning på tunet. Lunsj i Hegg gjestgiveri. 
Pris kr 350,-. Bindende påmelding innen 25.08.2021. Begrenset antall deltakere: 25. 

11.11.2021. MUSIKALEN «MAMMA MIA» I FOLKETEATRET KL. 19:30. Avreise fra Drammen 
Busstasjon kl. 18:00. Idéen om å kombinere 22 av ABBA´s største hitlåter med eventyret om 
kjærlighet, vennskap og familie fenger hele verden. Over 20 år siden den første oppsetningen, 
er Mamma Mia fortsatt en av verdens mest populære musikalforestillinger. 
Pris kr 990,-.  Bindende påmelding innen 04.10.2021. Begrenset antall deltakere: 30. 

12.11.2021. KORK I STORE STUDIO KL. 18:00 – UTEN DIRIGENT! 
 Konsertmester Kolbjørn Holte er spillende leder. Avreise Drammen Busstasjon kl. 16:50 presis. 
Richard Wagner: Ouverture til Den Flyvende Hollender. Johannes Brahms: Symfoni nr. 1. 
 Pris kr 300,-. Bindende påmelding innen 25.10.2019. Begrenset antall deltagere: 30. 

25.08.2021. DAGSTUR TIL EIDSFOSS.  Avreise fra Drammen Busstasjon kl. 09.00 presis. Kaffe                
på Holmestrand Fjordhotell. Mulighet for heistur til utsiktspunkt på fjellet. Videre til Eidsfoss 
hvor vi får omvisning i kirken og på Eidsfoss Hovedgård. Lunsj på Eidsfoss kro. Vårt styremedlem 
Brit Standnes inviterer de som vil til rusletur med fortellinger om sin egen barndom på Eidsfoss. 
Pris kr 975,-  Bindende påmelding innen 10.08.2021. Begrenset antall: 35.                                                                                                                                                   
 
Pris kr ###,-. Bindende påmelding innen 10.08.2021. Begrenset antall deltakere: ??. 

PÅMELDING til våre arrangementer: E-post: pudrammen@gmail.com. 
VENNLIGST BRUK E-POST HVIS MULIG. Alt. SMS til 902 59 405. Ringetid kun kl. 10:00 – 11:00 
mandag, onsdag og fredag (ikke juli mnd.) 
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. 

SEMINAR “EUROPA I ENDRING – 1991 - 2021”. I Norkirken i fire sesjoner inkl. oppsummering. 
Seminaret vil ta for seg utviklingen i Europa og EU etter Sovjetunionens fall i 1991. Hvilke krefter 
ble utløst, og hvordan har EU som organisasjon taklet endringene. Vi vil også ta for oss utviklingen 
i de ulike landene og se på det som samler og det som splitter. Hva har den nære historien lært 
oss, og hvor går veien videre?  Møtedatoer: 13.10. – 27.10. – 10.11. – 24.11.  
Kl. 11:00 -13:00. Pris kr 400,-. Påmelding innen 13.09.2021. Begrenset antall: 30 deltakere. 
 
 
 

4. oktober. 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 fullskala 
modeller av to mammuter, pelskledde gigantiske elefanter som døde ut for 
ca. 30.000 år siden. 19 mammutfunn er gjort bare i Gudbrandsdalen.  Et 
minne fra istiden og en påminnelse om at klimaet varierer. Nashoug har 
mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeide. 

1. november. Sverre Gunnar Haga, født 1968, er forfatter og 
kommunikasjonsrådgiver. Han er nå kommunikasjonsleder i Norsk fag- 
litterær forfatter- og oversetterforening. Han har utgitt seks bøker, sist 
«Norgeshistorier» som utkom i 2018. Her får vi et skråblikk på Norge og en 
nærmere analyse av hvem vi er som land og folk, med vekt på 
begivenheter som ofte mangler i offisiell historiefortelling: Hva var den 
politiske virkningen av at Erna Solberg viste frem sitt rotete hjem i 
Dagbladet under valgkampen i 2013? Hvorfor ble det laget bare fem 
eksemplarer av bilen Troll på femti-tallet? Skulle egentlig Haakon Lie 
knekke Einar Gerhardsen som en lus? 

6. september. Marte Syvertsen, født 1982, lege PhD, arbeider ved 
nevrologisk avd. på Drammen sykehus og har som postdoktor i tillegg ledet 
et nasjonalt forskningsnettverk innen epilepsi. Syvertsen kombinerer sin 
forskning med klinisk virksomhet. Hovedtema er epilepsi hos unge, 
konsekvenser av tilstanden og muligheter for bedret oppfølging og behand- 
ling. Hun har allerede en lang publikasjonsliste med vitenskapelige arbeider. 
I 2020 ble hun tildelt Forsberg og Aulies legat i nevrologi. Hun planlegger et 
forskningsopphold ved King`s College i London hvor hun allerede har et 
samarbeid med den aktuelle forskningsgruppen som har invitert henne. 
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