
   

           

                  

 

 

    
          Drammen, desember 2022  
Kjære medlem 

 

Her får du programmet vårt for neste semester, våren 2023, samt faktura for innbetaling av 

medlemskontingenten. Vi håper du vil fortsette å være medlem; det betyr mye for vårt arbeid at vi har 

medlemskontingenten å støtte oss på. Når vi har aktiviteter, må vi gjerne betale for billetter/måltider 

etc lenge før deltakerne betaler til oss, og da må vi ha reserver. NB medlemskortet er ikke med i denne 

sendingen. Når du har betalt kontingenten, får du det utlevert ved første fremmøte. 

Vi er svært fornøyd med å ha fått vår nye hjemmeside, www.pudrammen.no, på plass, stor takk 

til web-tekniker Kai Ruud, som har jobbet med den i flere måneder. Det siste han fikk til, var et 

skjema for den som ønsker å bli medlem hos oss. Legg samtidig merke til at www.u3a, som var den 

forrige adressen, ikke fungerer lenger.  

Medlemskap skal gi fordeler. Foredragene er fortsatt gratis for medlemmer, og fra og med 

våren 2023 vil alle våre aktiviteter være priset med «medlemspris». Dette er vår selvkost. For ikke-

medlemmer har Styret vedtatt et påslag i pris på 10%, men ikke under 200 kroner.  

I alle år har første mandag i måneden vært vår møtedag, med enkelte unntak. I år blir det 

unntakene som bekrefter regelen, så legg vennligst merke til datoene denne gangen. Det blir to møter i 

mars og ingen i april på grunn av påsken. Årsmøtet er bestemt til mandag 27. mars, etter 

medlemsmøtet. Du er hermed innkalt. 

Av sikkerhetsmessige grunner har styret vedtatt at 270 personer er maksimum antall 

tilstedeværende på møtene i Norkirken. Det kan dessverre bety at vi må stenge dørene dersom det 

kommer flere, og vi ber om forståelse for at vi prioriterer sikkerheten. 

Vårens foredrag ser vi fram til! Allerede i januar er det såpass mye lysere at fuglene begynner 

å kvitre, og vi åpner sesongen med et foredrag om fugler og fuglesang, slik at vi kanskje kan 

gjenkjenne dem når de begynner for alvor. I februar møter vi en arkeolog som vil ta oss noen tusen år 

tilbake i tid for å se hvordan Drammensområdet så ut den gangen noen pyntet en bergrabb med et stort 

bilde av en hval (Skogerveien). Først i mars får vi en påminnelse om hvor viktig det er å «tenke sjæl», 

i disse tider hvor alle kan formidle alle slags nyheter eller rykter eller teorier.  Så er smitte et evig 

aktuelt tema, her må vi ikke slappe av, men holde immunforsvaret oppe. Siste foredragsholder tar oss 

med til Kina, stormakten i øst som har interesser overalt, også i vårt eget Norden.  

Litteraturseminaret har en lang historie. Oppslutningen varierer, og hittil har vi hatt to 

grupper. Det ser ut til at vi kan bli nødt til å redusere dette tilbudet av økonomiske grunner, og derfor 

er det ekstremt viktig at du som kan tenke deg å være med, melder deg på. Vi leser romaner av kjente 

og ukjente forfattere, og diskusjonen går livlig.  Vi holder til i Norkirkens 2. etasje. Listen over vårens 

bøker finner du på baksiden av dette brevet. 

Andre tilbud har vi naturligvis også i vårsemesteret.  Vår internasjonale stjerne Truls Mørk 

kan du høre i Oslo Konserthus i februar. Vi besøkte Frelsesarmeen i høst, nå tar vi turen til Blå Kors 

for å høre om det arbeidet de driver her i byen. Dagsturen i mai går til Kistefosmuséet og Hadeland 

med søsterkirkene, dit har flere ønsket seg. 31.05. har vi satt opp nok en operatur, denne gangen til 

Göteborg, hvor vi får høre Nabucco av Verdi – den med Slavekoret. Semesteret avsluttes med en 

opplevelsestur til Rjukan og Vemork, ett av de mest berømte stedene i Norge. 

Detaljer finner du i det trykte programmet og på hjemmesiden www.pudrammen.no  

 

Styret i Pensjonistuniversitetet ønsker alle medlemmer og deres familier en riktig god jul, godt nytt år 

og på gjensyn 9. januar 2023! 

 

Liv Evju 

styreleder 
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Litteraturliste våren 2023 

 

 

Bøkene som er satt opp til Litteraturseminaret kan kjøpes i pocketutgave i bokhandelen. Du kan 

også låne den på biblioteket; gå inn på www.bibsok.no, søk opp tittelen og bestill boka. Da må du 

logge deg på med bibliotekkortet ditt og pin-koden som hører til, og velge hentebibliotek 

(Drammensbiblioteket). Biblioteket sender deg en melding når boka kan hentes. Denne servicen er 

gratis. 

 

Her er møtekalenderen og titlene: 

 

18. januar: Salman Rushdie: Midnattsbarn 

Mange har ønsket seg en tykk bok å starte med, og denne skulle passe bra. Rushdies første bok 

handler om året 1947, da Britisk India ble til de selvstendige statene India og Pakistan. 

 

22. februar: Annie Ernaux: Sommeren 1958 

Nobelprisvinneren fra 2022 skriver enkelt og lettfattelig, knivskarpt og elegant, historier fra 

eget liv. På under 200 sider får vi verdenslitteratur. 

 

12. april: John Irving: Siste natt i Twisted River 

Bokklubben sier: «Overdådig og oppfinnsom roman om kokken Dominic Baciagalupo og 

sønnen Dannys omflakkende liv, på flukt fra en uforsonlig politimann.» 
 

24. mai: Abdulrazak Gurnah: Taushetens øy 

Da afrikansk-engelske Gurnah fikk Nobelprisen i 2021, skrev Aftenposten at denne boka er et 

godt sted å begynne for å bli kjent med forfatterskapet.  

 

14. juni: Monica Isakstuen: Vær snill med dyrene 

Isakstuen er allsidig, skriver både lyrikk, dramatikk og romaner. Denne fikk Brageprisen i 

2016. 

 

All påmelding skjer til pudrammen@gmail.com eller til tlf 902 59 405 (mandag og onsdag kl 17-18). 

         

 

 

 

http://www.bibsok.no/
mailto:pudrammen@gmail.com

