Senioruniversitetet i Lier
Årsberetning 2020
Årsmøte ble avholdt 11.2. etter foredragsmøtet. Antall medlemmer tilstede: 15.
Styret:
Styret har bestått av følgende:
Unni Larsson
Kai Edgar Ruud
Mette Andresen
Lars Arve Fandrem
John Thorolf Swang
Torunn Nattvik Hoen
Åge Kålhus (t.o.m. 31.7.)
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Etter at Åge Kålhus valgte å gå ut av styret, har leder hatt ansvar for denne funksjonen med god støtte av
tidligere kasserer Kari Kjesbu.
Revisor:
Einar Heitmann
Valgkomite:
Valgkomiteen har bestått av:
Birgit Bellen
Margrethe Elvsveen
Kari Sæther
Det er avholdt 9 styremøter i perioden. Saker som har vært behandlet i styret har i all hovedsak vært valg av
foredragsholdere, det praktiske rundt foredragene og planlegging av turer. Styret har som tidligere fungert
som arrangement- og turkomite.
Fra styret har følgende deltatt i ulike arrangementer/møter:
Lars Arve Fandrem og Torunn N. Hoen deltok på kommunens Dialogmøte 15.10..
Foredragsmøter:
Det var planlagt 10 foredragsmøter, fem i hvert semester – 4 av disse ble avlyst pga restriksjoner i forb.m.
Korona-pandemien.
14. januar

Tore Bjørgo – Prof ved senter for ekstremismeforskning ved UiO
«Høyreekstrem vold og terror»
11. februar
Trond Bakkevig – Pensjonert prest – tidl. medlem av sentralkom. for kirkenes verdensråd.
«Da gud skiftet mening»
10. mars
Tor Dølvik - fra Transparency Norge
«Korrupsjonsutfordringer»
14. april
Valgerd Svarstad Haugland – fylkesmann i Oslo og Viken
Avlyst
«Fylkesmannsembetets roll i samfunnet»
12. mai
Truls Lind – Hobbyfotograf
Avlyst
«Kulturen i Syria – Bilder fra en tur i 2010»
18. august
Øyvind Straume – kulturformidler
«Prøysens oppvekst og utvikling – fra grisekokk til en av landets mest folkekjære forfattere.
15. september Truls Lind – hobbyfotograf

«Etiopia – Menneskehetens vugge»
13. oktober
Jørgen D Ratvik – prosjektkoordinator i kommunenes sentralforbund
«Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre»
10. november Elisabeth Gråbøl-Undersrud – Seniorrådgiver i Bioteknologirådet
Avlyst
«Det genredigerte mennesket»
8. desember Valgerd Svarstad Haugland – Fylkesmann i Oslo og Viken.
Avlyst
«Fylkesmannsembetets rolle i samfunnet»
I snitt har det vært 57 personer til stede på foredragsmøtene. Pandemien har lagt en demper på oppmøtet.
Gjennomsnittet i denne perioden har vært 45 personer. Styrets medlemmer med noe hjelp utenfra, har stått
for det praktiske rundt møtene, som har ble arrangert i ht kommunens pandemirestriksjoner.
Turer:
En planlagt 5-dagers tur til Krakow i april måtte avlyses pga pandemien.
Dagsturen 9. september gikk til Kongsberg og sølvgruvene med TeamTour som arrangør.
Turen startet i Kongsberg kirke med guiding og en liten konsert på Gloggerorgelet. Etter frokost på Grand
hotell spaserte vi til Bergverksmuseet hvor vi fikk interessant guiding. Deretter gikk turen til Kongens gruver
– en interessant tur inn i fjellet med dyktige historiefortellere. Turen ble avsluttet med middag i
Sakkerhusene. 29 medlemmer var med på en meget vellykket tur.
Pressen:
Foredragsmøtene har som tidligere blitt annonsert i Drammens Tidende og Lierpostens papir- og nett-aviser
og på vår egen hjemmeside. Videre er vår aktivitet annonsert på kommunens hjemmeside: «Lieropplevelser»
og i Lier kommunes INFO-brosjyre for seniorer.
Hjemmesiden: Ny og forbedret hjemmeside med adresse www.lier.u3a.no er utarbeidet.
Den gamle nettsiden www.senioruniversitetet-lier har vært godt besøkt.
Hjemmesiden vil være tilgjengelig på begge adresser.
Økonomi:
Pr. 31.12.20:
Reisekonto.
kr 13 076,Kapitalkonto. kr 84 909,Brukskonto.
kr 18 658,Kontantkasse kr 5 075,Antall betalende medlemmer pr. 31.12.20: 56 – pr 30.6.20: 71. Senioruniversitetet har blitt sponset av
Toyota, Norli Libris A/S og Lierposten. Sist nevnte støtter oss ved å halvere annonseprisen.
Styret vil takke for støtten som er mottatt i året som har gått. Likeledes vil vi takke Lier kommune
v/Frivilligsentralen for godt samarbeid og assistanse. Videre vil vi takke Tranby Menighetshus og
«Den lille krydderhave» for samarbeidet i 2020.
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