PROGRAM
Senioruniversitetet i Arendal
HØSTEN 2016
Forelesningene holdes onsdager kl. 12.00 – 14.00
(NB Merk ny tid !)
i Lille Torungen, Arendal kultur og rådhus hvis ikke annet
fremgår nedenfor

14. september:

«Oppgjøret som rystet Norge»
Professor em. Hans Fredrik Dahl

28. september:

«Vaksiner - En forbannet velsignelse?»
Professor em. dr. med. Bjarne Bjorvatn

12. oktober:

«Brexit: Hva skjedde og hva nå?»
Førstelektor Jan Erik Mustad

26. oktober:

«Livet på Nationaltheatret»
Teatersjef Hanne Gløtvold Tømta

9. november:
23. november:

«Inkludering»
Sokneprest Ivar Flaten
«Krisehåndtering på vei til «resiliens» Om et nytt og viktig begrep for samfunnets
motstandsdyktighet»
Professor Jose Julio Gonzales

Forelesninger og forelesere
Onsdag 14. september
Hans Fredrik Dahl: «Oppgjøret som rystet Norge»

Oppgjøret med NS-medlemmer og landssvikere etter 1945 er den største
offentlige utrenskingen som noen gang er foretatt i Norge. Man ville eliminere
de uheldige elementer i en renselse følt nødvendig for at samfunnet kunne
bli ”normalt” igjen.
NS-medlemmer ble forfulgt etter straffeloven, mens utrenskningene i offentlig
sektor fulgte bestemmelser vedtatt av London-regjeringen og på private
arbeidsplasser slik partene i arbeidslivet selv bestemte. Organisasjoner,
yrkessammenslutninger og boligfellesskap foretok helt private utrenskninger.
Til sammen grep alt dette dypere inn i samfunnet enn noen hadde tenkt seg
på forhånd og rystet Norge – og har fortsatt å gjøre det i flere tiår. Hvordan
ser vi på dette i dag?
Det er nylig kommet særskilte undersøkelser både av ofrene, av politiet, og
av det vi kan kalle rettsoppgjørets teori, undersøkelser som kaster nytt lys
over oppgjøret den gang. De vil bli behandlet i dette foredraget, som sikter
mot å veie rettsoppgjøret på historiens vekt.

Foredragsholderen er professor em. i media & kommunikasjon, Universitetet
i Oslo. Han var tidligere kulturredaktør i Dagbladet, og forfatter av flere bøker
om Andre verdenskrig samt om norske media i det 20 århundre. Hans biografi
om Vidkun Quisling ble utgitt i 1999 og trebindsverket om kringkastingen i
Norges historie kom samme år.

Onsdag 28. september

Onsdag 12. oktober

Bjarne Bjorvatn: «Vaksiner – en forbannet velsignelse?»

Jan Erik Mustad: «Brexit – Hva skjedde og hva nå?»

Foredragsholderen vil behandle forskning og utvikling av vaksineprogrammer
og arbeidet med bekjempelse av smittsomme sykdommer. Han vil særlig
reflektere rundt spørsmålet om vaksiner er en forbannet velsignelse.

Resultatet av EU-avstemningen i Storbritannia i juni kom overraskende på de
fleste. Foredragsholderen vil analysere hva som skjedde og hvorfor resultatet
kunne bli som det ble. Han vil også gi oss sitt syn på hva som kan komme til
å skje videre og se på konsekvensene for Norge

Bjarne Bjorvatn er professor em. i medisin og spesialist i indremedisin og
infeksjonsmedisin. Han er særlig kjent for sitt arbeid med vaksineprogrammer.
Han er utdannet lege med medisinsk doktorgrad 1972.
I 1979 ble han professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Fra 1985
professor ved Universitetet i Bergen. Tok initiativ til Senter for internasjonal
helse og var dets første direktør i 1988. Fra 1994 til 1996 arbeidet han for EUkommisjonen med å koordinere forskningen på vaksineutvikling. Fra 1998 til
2013 var han konsulent ved verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève. I
2005 fikk han i oppdrag fra Sveriges regjering å utrede hvordan Sverige
kunne bidra til verdens bekjempelse av smittsomme sykdommer.
Han ble i 2010 utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske
Fortjenstorden «for fremragende innsats innen internasjonal helse og for sitt
vitenskapelige virke».

Jan Erik Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for
fremmedspråk og oversetting. Han er utdannet cand.philol. og har undervist
ved en rekke høgskoler og universiteter.
Siden 1995 har han kommentert for flere norske medier om britiske forhold,
særlig politikk og samfunn og har videre skrevet en rekke bøker og artikler
om Storbritannia og USA og har hatt mange års samarbeid med britiske og
amerikanske universiteter.

Onsdag 26. oktober

Onsdag 9. november

Hanne Gløtvold Tømta: «Livet på Nationaltheatret»

Ivar Flaten: «Inkludering»

Foredragsholderen vil gi oss smakebiter fra og innvie oss i sitt virke som leder
av vårt nasjonale teater i Oslo i snart åtte år.

Foredragsholderen vil berette fra sitt arbeide for å bygge bro på tvers av
kultur og tro i Drammen, et arbeide som har ført til at integrering og kulturelt
mangfold har blitt en positiv del av livet i Drammen og især i Fjell bydel.

Foredragsholderen, teatersjef Hanne Gløtvold Tømta, har sin utdannelse som
diplomstudent på Instruktørlinjen, St. Petersburg Statlige Teater Akademi.
Hun var teatersjef på Rogaland Teater, Stavanger, 01.01.2005 – 31.12.08 og
har vært teatersjef på Nationaltheatret siden 01.09.09.

Ivar Flaten er sogneprest i Fjell menighet i Drammen, en bydel med stor
andel av innbyggere fra hele verden. Flaten er sterkt engasjert i dialog
mellom ulike trossamfunn. Han arbeider for integrering og kulturelt mangfold
på tvers av kultur og tro.
Foredragsholderen ble tidligere i år tildelt ”Ikkevoldsprisen for 2016” som
deles ut av Norges Kristne Råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske
Baptistsamfunn, til en aktør som arbeider for fred og rettferdighet i Martin
Luther Kings ånd.
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Onsdag 23. november
Jose J. Gonzales: «Krisehåndtering på vei til «resiliens» - om et nytt
og viktig begrep for samfunnets motstandsdyktighet»
Håndtering av kriser (så som naturkatastrofer eller terrorhandlinger) eller
kroniske problemer (så som rasisme, undertrykking av kvinner, sosial ulikhet)
får stadig sterkere betydning, i Norge og ellers i verden.
Tradisjonell krisehåndtering, basert på analyse av trusler og risiko, er
utilstrekkelig.
Det engelske uttrykket "resilience" står for et paradigmeskifte, d.v.s. et
systematisk skifte i måte å tenke og handle, når det gjelder å forholde seg til
kronisk stress eller sjokk (kriser/katastrofer). Å skape "resiliens", som
begynner å bli akseptert som norsk begrep, står sentralt i ulike disipliner:
økologi, helse, organisasjonsteori, samfunnets motstandsdyktighet overfor
kroniske problemer eller trusler.
Foredraget gir en innføring i begrepet resiliens og grunnene for hvorfor det
skjer en skjellsettende endring i samfunnets forhold til kriser og kroniske
problemer og en oversikt over et EU-prosjekt (Smart Mature Resilience) hvor
Universitetet i Agder og Kristiansand by deltar i samarbeid med 6 andre
europeiske byer, 3 universiteter og 2 NGOs (ICLEI og DIN).

Foredragsholderen, professor dr. techn, dr. rer. nat Jose Julio Gonzalez virker
ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i
Agder, Grimstad. Han etablerte Senteret for integrert krisehåndtering i 2011,
som er en prioritert satsning for UiA.
Gonzalez er vitenskapelig koordinator for Smart Mature Resilience, et stort EU
prosjekt rettet mot krisehåndtering.
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er en selvstendig, ideell sammenslutning basert på individuelt medlemskap.
Gjennom forelesning, kurs og gruppevirksomhet gis det innføring i utvalgte fag og
emner uten sikte på at medlemmene skal oppnå noen formell kompetanse.
Senioruniversitetet ledes av et styre som velges på årsmøtet. Det er inngått avtale
med Arendal Kulturhus AS om leie av Lille Torungen, 6 onsdager om vinter/våren
og 6 onsdager om høsten. Lokalet tar inntil 150 tilhørere, og dekker plassbehovet
inntil videre.

Medlemskap

De som måtte ønske medlemskap i Senioruniversitetet melder fra om dette til
sekretær Lise Thommesen, tlf. 370 10320, e-mail:
tlthommesen@gmail.com, og vil da få vite om der er ledige plasser.
Enkeltprogrammer kan besøkes av ikke-medlemmer mot en avgift hvis det er
plass i salen.

Styret
Følgende styre leder Senioruniversitetet i Arendal høsten 2016/våren 2017
Jens C. Koch
- leder
Knut Engelskjøn
- nestleder
Lise Thommesen
- sekretær
Olav Magne Karlsen
- kasserer
Lisa Langaard
- styremedlem
Arne Sauar
- styremedlem
Helene Hellerud
- styremedlem
Eva Boman
- varamedlem
Ragnhild Nyhus
- varamedlem
Hjemmeside: www.senioruniversitetet-arendal.com

