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Foredrag
Sosiale og kulturelle 

aktiviteter m.m.

Pensjonistuniversitetet
Pensjonistuniversitetet Bodø er en organisasjon der 
pensjonister møtes åtte formiddager hvert halvår. Vi har 
kalt det universitet, men ingen må la seg skremme av 
det. Vi har vanlige foredrag, beregnet på alle. I om lag en 
klokketime får vi kunnskap fra dyktige forelesere, lokale 
så vel som folk utenfra. Nord universitet er en viktig 
samarbeidspartner. Temaene spenner vidt. I løpet av et 
semester er vi gjerne innom historie og litteratur, politikk 
og naturvitenskap og en rekke andre områder innenfor 
samfunn og kultur. Vårsemesteret avsluttes vanligvis med 
en utflukt med kulturelt innhold.

I Norge har vi mange pensjonistuniversiteter som 
drives etter samme mønster. Ideen om en forening 
for «læring i den tredje alder» er ikke ny. Den oppsto i 
Frankrike i 1972, og nå er det pensjonistuniversiteter der, 
samt i England, Polen, Sverige og Norge. Oslo pensjonist- 
universitet startet i 1982, mens Pensjonistuniversitetet 
i Bodø ble etablert 24. oktober 1996 som en ideell 
og upolitisk organisasjon med formål å bidra til økt 
livskvalitet for eldregenerasjonen. Bodø kommune gir 
oss økonomisk støtte, og vi har et godt samarbeid med 
kommunens kulturkontor og Tusenhjemmet.

Styret inntil årsmøtet februar 2021:
Torill Lund, Per Munkerud, Jorulf Haugen,  Arthur Mo og 
Kjellrunn Trohaug.

Vararepresentanter: Per Anders Vatle, Rolf Mensen og 
May Stemland

Kontortid på Tusenhjemmet:
Hver mandag kl.11-13.oo (ikke sommer og høytidsdager).

Styreleder skriver under den reviderte avtalen med Nord universitet i 
påsyn av studiedirektør Jan-Atle Toska.



JANUAR
Januar 19.: «Stormakten Kina 
– venn eller fiende?»
Kina reiser seg med rå kraft. Landets 
økonomi  er i ferd med å passere USA’s, 
og kinesiske investorer er aktive på alle 
kontinenter. Har vi grunn til å frykte den 

nye stormakten ? v/Torbjørn Færøvik, forfatter og historiker 
(med Kina som spesialfelt).

FEBRUAR
Februar 2.: «Eurabia
– en konspirasjonsteori?»
Foredraget vil også komme inn på 
konspirasjonsteorier generelt. 
v/Stein Sneve, journalist Avisa Nordland.

Februar 16.: Årsmøte

MARS
Mars 2.: «Verdier og etikk i møte med 
eldre»
Foredragsholderen vil også trekke fram 
refleksjoner fra kronikken «Fra jeg til vi 
kan redusere antall selvmord».
v/Berit Støre Brinchmann, Professor ved 

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord Universitet 
og forsker ved Nordlandssykehuset, enhet for spiseforstyrrelser 
samt medlem av klinisk etikkomité ved samme sykehus.

Mars 16.: «Bodø/Glimt 
– en suksesshistorie»
Fotballsesongen 2020 ble helt spesiell i 
Norge, også fordi Bodø/Glimt vant den 
ene kampen etter den andre og tok et helt 
overlegent mesterskap, mens bare en liten 
del av lagets tilskuere og supportere fikk 

oppleve kampene fra tribunene. Hvordan kunne dette 
skje ? Og hva har Bodø/Glimt betydd for byen i tidligere 
tider? v/Svein Lundestad, pensjonist og historiker, tidligere 
førsteamanuensis ved Nord universitet.

APRIL
April 13.: «Marine verneområde i 
Saltstraumen»
Presenterer noe av det unike livet i verne-
området gjennom bilder fra livet under 
vann. Hvorfor er det så viktig lokalt med 
nettopp dette området.
v/Vebjørn Karlsen, undervannsfotograf.

April 27.: «Bodø sykehus»
Pasienter, sykdom og helsepolitikk 1945-
1973. Kampen for et sentralsykehus 
i Nordland. v/Wilhelm Karlsen, 
førsteamanuensis, historiker ved Nord 
Universitet.

MAI
Mai 11.: «Livsglede, kultur og dans»
Gjennom foredrag og framføringer vises 
livsglede for unge og de godt voksne.
v/Cecilie Haugseth, kultur og frivillighets-
koordinator på Tusenhjemmet og utdannet 
dansepedagog/faglærer i dans.

Mai 25.: «Er demokrati som styreform 
truet?»
v/Tanja Ellingsen, Førsteamanuensis, 
statsvitenskap, Fakultet for samfunns-
vitenskap Nord Universitet.

JUNI
Juni 8.: Tur til Sulitjelma.

Finn oss på facebook: Pensjonistuniversitet Bodø.
Tlf.nr til Tusenhjemmet. Administrasjonen. 934 69 990
Gå på nettet og tast «Tusenhjemmet.no». Trykk forside. Tast så midt 
på bildet «Tusenhjemposten». Trykk på den måneden du ønsker. 
Da kan du bla side for side. 
www.tusenhjemmet.no. Facebook.com/tusenhjemmet

Samtlige foredrag averteres i avisen og på oppslagstavla  
på Tusenhjemmet. Foredragene holdes vanligvis på Tusen-
hjemmet annen hver tirsdag kl 11.00. Medlemskontigent  
pr år: kr 250,- fra 2021. På foredragene: Medl. gratis. 
Andre kr 100,-

Tegn deg som medlem i Pensjonist universitet  
på tlf: 952 04 807 / 906 65 423

Foredrag, sosiale og kulturelle 
aktiviteter m.m.

Avlyst


