
Senioruniversitetet i Lier 

Årsberetning 2021 

Årsmøte var planlagt avholdt 9.2. etter foredragsmøtet.  Men pga pandemien ble årsmøtet gjennomført 

digitalt i 29.4. Totalt 13 personer tok del i avstemming. 

Styret: 

Styret har bestått av følgende: 

Unni Larsson   leder 

Anne M Kopperud  kasserer  

Lars Arve Fandrem  styremedlem 

Torunn Nattvik Hoen  styremedlem 

Kai Edgar Ruud   styremedlem 

Svein Westerheim  styremedlem 

John W. Høgslund  styremedlem (død okt. 21) 

 

Revisor: 

Kari Kjesbu 

 

Valgkomite: 

Valgkomiteen har bestått av: 

Margrethe Elvsveen 

Kari Sæther 

Berit Furøy 

 

Det er avholdt 10 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: 

Unni deltok på kommunens Dialogmøte 3.10.  

Torunn og Unni har hatt møte med Kulturscenen vedr permanent leie av lokaler.  

 

Foredragsmøter: 

Det var planlagt 10 foredragsmøter, fem i hvert semester - Pga restriksjoner i forb.m. Korona-pandemien ble 

alle foredragene i vårsemesteret avlyst. Høstens 5 møter ble gjennomført. Møtene fant sted på Tranby 

Menighetshus. 

12. januar Lasse Espelid – Humor i Norge AVLYST 

 9. februar Berit Falmår – Beredskap i framtiden AVLYST 

 9. mars Mikaela E Olsen – Insekter og andre rare småkryp rundt oss. AVLYST 

14. april Ulla Nævestad – Den lange veien til fjordbyen AVLYST 

11. mai Sverre Lodgaard – En verden i opprør AVLYST 

24. august Tom Helgesen - Liervassdraget 

14. september Øyvind B Nustad – Snøen som falt i fjor 

12. oktober Guri Hageberg – Hjerneslag – problemer – ikke vent med å ringe 113 

  9. november Marte S Winsvold – Norge et høytillitsland 

14. desember Valgjerd Svarstad Haugland – Statsforvalterens rolle i samfunnet 

 

I snitt har det vært 42 personer til stede på foredragsmøtene. Pandemien har lagt en demper på oppmøtet. 

Styrets medlemmer med noe hjelp utenfra, har stått for det praktiske rundt møtene, som har ble arrangert i 

ht kommunens pandemirestriksjoner. 



 

Turer: 

17 medlemmer var med på en 3-dagers tur til Kirkenes og Sør-Varanger i begynnelsen av juni 

Reisearrangør var Peer Gynt Tours.  

I september var 23 medlemmer på en-dags tur til Hadeland og Kistefos med Team Tour. 

Begge turene var meget vellykket . 

  

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 var fortsatt tilgjengelig. 

Begge adresser har vært godt besøkt. 

 

Økonomi: 

Saldo pr. 31.12.21: 

Reisekonto. kr  500,- 

Kapitalkonto. kr    79.043 ,75 

Brukskonto. kr      2.337,28 

Kontantkasse kr      3.086,- 

 

Det relativt store underskuddet på årets resultat skyldes bl.a., at det på grunn av pandemien var et lavt salg 

av medlemskort og billetter på de foredragene som ble gjennomført. I tillegg hadde vi et underskudd på 

reiser, hvor man brukte reise-overskudd fra tidligere år til å sponse buss til Gardermoen i forbindelse med 

tur til Finnmark og at på turen til Hadeland ble dyrere per person enn antatt ved bestilling. 

Senioruniversitetet har mottatt ekstra støtte fra Lier kommune, totalt kr 9.000,- for innkjøp av nye PC. 

Antall medlemmer som kjøper semester-kort har vært nedadgående - pr. 31.12.2021:  56.  

Senioruniversitetet har blitt sponset av Toyota Drammen, 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 2021. 

 

Lier 31. desember 2021 

  

 

           Unni Larsson (s)   Anne M Kopperud (s)  Kai E. Ruud (s) 

 

 

            Lars Arve Fandrem (s)  Torunn N. Hoen(s)  Svein Westerheim (s) 

http://www.lier.u3a.no/
http://www.senioruniversitetet-lier/

