
Program våren 2022 
 

      
  

Medlemskap i Pensjonistuniversitetet og påmeldinger til våre arrangementer: 
E-post: pudrammen@gmail.com. VENNLIGST BRUK E-POST HVIS MULIG. 

Alt. SMS til: 902 59 405. Ringetid kun kl. 17:00 - 18:00 mandag og onsdag. 
   

Medlemskap i Pensjonistuniversitetet koster kr 400,- pr. år.  
Alle møtene er åpne. Entré for ikke-medlemmer kr.100,- betales ved inngangen, 

kontant eller Vipps. Medlemmer bes vennligst vise medlemskort. 
 

Foredragene foregår vanligvis hver første mandag i måneden kl. 11:00 – 12:15 
i Norkirken Drammen (Indremisjonshuset), Rådhusgt. 25, (Høytorget). 

Det er anledning til å stille spørsmål etter foredraget. 
 

 
Våre hjemmesider – www.u3a.no - holdes løpende oppdatert. 

Her finner du omtale av våre arrangementer, historikk, årsberetninger, referater fra 
medlemsmøter, våre vedtekter med mer. Kort sagt: mye nyttig informasjon. 
Web-redaktør: Ulf Borgen. Telefon: 909 64 137. E-post:  urborg@online.no 

 
 

Støtt våre samarbeidspartnere – De støtter oss 
 

 
 
 
 

Pensjonistuniversitetet i Drammen – Postboks 9726 – 3010 Drammen. Org.nr.: 926 010 018 
 

 
 
Pensjonistuniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder. 
Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt.  
Alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem. 
 
Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til 
å lære mer. Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom. 
Møtene og turene skal gi medlemmene faglig og sosialt påfyll. 
 
Vi håper å se deg og ønsker velkommen til et aktivt vårsemester. 

 
Våre foredrag våren 2022: 

 

     Foredragene holdes i Norkirken (Indremisjonshuset), Rådhusgt. 25, (Høytorget), Drammen. 
.kl. 11:00 – ca 12:15. Kaffe og kaker fås kjøpt fra kl. 10:30. 

     Rett til programendringer forbeholdes. Tips og forslag mottas. Redaksjonen avsluttet 30.11.2021. 

        

      3. januar:       Jan Fr. Heyerdahl.  «KORK – hele landets orkester i 75 år.» 

      7. februar:     Stein Lunde.  «Forbryter uten brekkjern.» 

      7. mars:          Runar Bakken.  «Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.» 

      4. april:           Kjell Ivar Berger.  «Vårherres Petter – en allsidig herre!» 
                                                                 NB! Årsmøte etter foredraget. 

      2. mai:             Lasse Espelid.  «Humor i Norge.» 

 

 



 

 

  

      

LITTERATURSEMINAR. I Norkirken, 2.etg. på onsdagene 12.01. - 02.02. - 02.03. - 06.04. -04.05.  
Forbehold om datoendringer. Til første møte leser vi: «Det uferdige huset» av Lars Amund Vaage. 
Vi vil sette I gang to grupper: Gruppe 1: kl. 10:30-12:30. Gruppe 2: kl. 13:00-15:00.  
Pris kr 750,-. Bindende påmelding innen 07.01.2022. Leder: Janicke Solheim. 7. februar. Stein Lunde, født 1949, er klinisk pedagog og kulturarbeider. 

Han er mest kjent for sine teaterforestillinger rettet mot barn, men i 2019 hadde 
han urpremiere i Drammens Teater med sin første forestilling for voksne: 
Forbryter uten brekkjern. Her forteller han om livet til løsgjengerpoeten Hans 
Aleksander Hansen og Opstad Tvangsarbeideranstalt, hvor Hansen tilbrakte 11 år. 
Tenk deg å bli dømt til 18 måneders fengsel for noen tilfelle av offentlig beruselse. 
Neste gang er straffen tre år, og uten rettssak, bare «rettslig forføyning.» Slik var 
loven helt fram til 1970. Stein Lunde har selv tonesatt 13 av diktene til Hansen. 
 

3. januar. Jan Fr. Heyerdahl, født 1968, er informasjonsansvarlig og 
programleder i Kringkastingsorkesteret (KORK) som fra 1946 fylte eteren i 
programmer som Meloditimen, Lørdagskveld i Store studio og mye annet. Slik fikk 
orkesteret en helt spesiell plass blant lyttere og etterhvert også seere over hele 
landet. KORK spiller fortsatt i Store studio, men hva slags orkester er de idag, og 
hva er oppgavene til et moderne melodiorkester? Hva kan fremtiden bringe for 54 
allsidige musikanter på høyeste nivå? Foredraget er spekket med arkivklipp fra 
både radio og fjernsyn, og vi kan love god underholdning og en stor dose nostalgi. 
 
 

7. mars. Runar Bakken, født 1952,  er dosent emeritus ved Universitetet i 
Sørøst-Norge. Har drevet med omsorg- og velferdsforskning, de siste 20 årene 
med hovedvekt på sosialgerontologi. Foruten artikler, rapporter og vitenskapelige 
arbeider har han også skrevet bøkene: Modermordet: om sykepleie, kjønn og 
kultur. Mann i ingenmannsland: et essay om menn og omsorg, Englevakt - om 
rekruttering til en eldreomsorg i krise, Frykten for alderdommen, Alle vil leve 
lenge, men ingen vil bli gamle. Runar Bakken er nestleder i forskergruppen USN 
Eldreforsk, og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter. 
 
 4. april. Kjell Ivar Berger, født 1953, er prost emeritus og har siden 1980 
bodd og virket som prest, skribent, forfatter, visesanger og kulturarbeider på ulike 
steder i Trøndelag før han ble prost i Drammen prosti i 2015. Han vokste opp i en 
liten frikirkemenighet i Tromsø og lærte tidlig at prester i «statskirken» neppe 
kunne regnes som kristne. «Mitt ungdomsopprør var at jeg ville bli prest mot mine 
foreldres vilje», sier han. Kanskje er det å være menneske å lete etter sannheten? 
De som har funnet Sannheten er ofte nokså ubehagelige å	 være	 sammen med. 
Berger vil fortelle om Petter Dass, prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. 
	
 
 

PÅMELDING til våre arrangementer: E-post: pudrammen@gmail.com 
VENNLIGST BRUK E-POST. Alt. SMS til 902 59 405. Ringetid kun mandag og onsdag kl.17 – 18.   
Alle påmeldinger er bindende. Ved forfall samme dag på turer med fellestransport må beskjed 
gis til turleder Anne Marie Halvorsen på tlf. 980 93 934. 

03.04.2022. DRAMMENS TEATER KL. 19:00. Hedda Gabler av Henrik Ibsen i Riksteatrets 
oppsetning. Den selvstendige og viljesterke Hedda Gabler og fagidioten Jørgen Tesman kommer 
hjem etter seks mndr. bryllupsreise. Hedda har kjedet seg og skjønner at ekteskapet med Tesman 
var overilet. Hvordan kan Hedda komme ut av et ekteskap hvor hun er fanget i besteborgerlige 
konvensjoner og normer?  Pris kr 340,-. Påmelding innen 18.03.2022. Begrenset antall: 25. 
Fremmøte og utlevering av billetter fra kl. 18:30 i teatrets foajé.                   «Tenk det, Hedda.» 

10.05.2022. KONSERT MED DET NORSKE KAMMERORKESTER i Marmorsalen, Sentralen, Oslo  
«Tango på norsk». Urfremførelse av Per Arne Glorvigens konsert for bratsj, bandoneon og 
strykere. Pjotr Tsjaikovskij: Serenade for strykere i C-dur. Medvirkende: Terje Tønnesen, 
kunstnerisk leder, Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj, Per Arne Glorvigen, bandoneon. 
Pris kr  500,-.  Bindende påmelding innen 22.04.2022. Begrenset antall deltakere: 30. 

23.03.2022. BEDRIFTSBESØK HOS JENSEN SENGER kl. 12:00 – ca. 14:00. Avreise fra 
Drammen Busstasjon kl.11:15 presis. Vi starter med en orientering om bedriften ledsaget av 
en enkel bespisning. Deretter omvisning i showrom og produksjon. «Det er ikke bare en seng; 
det er en Jensen». Pris kr 100,-. Påmelding innen 09.03.2022. Begrenset antall deltakere: 30. 

24.05.2022. DAGSTUR TIL DRØBAK OG OSCARSBORG. Avreise fra Drammen Busstasjon kl. 
09:30 presis. Kaffestopp på Kumlegården. Ferge til Oscarsborg med guidet omvisning på 
festningsmuseet. To retters lunsj på Oscarsborg hotell. Retur til Drøbak med tid på egenhånd: 
gallerier, butikker mm. Tilbake i Drammen ca. kl. 18:00. 
Pris kr 1.150,-.  Bindende påmelding innen 03.05.2022. Begrenset antall deltakere: 30. 
 
 
 
Pris kr 1.150,-  Bindende påmelding innen 10.05.2022. Deltakere: maks. ##. min. ##. 

2. mai. Lasse Espelid, født 1948, er bergenser og utdannet jurist. I fire år var 
han tilknyttet den norske utenrikstjenesten, hvor han blant annet var stasjonert i 
Tyskland. I en lang periode var han ansatt i DNB med arbeidssted både i Asia og 
USA. Han har også vært generalsekretær i Normandsforbundet / Norwegians 
World Wide. Denne oppgaven kombinerte han med oppdraget som daglig leder 
av Norge-Amerika Foreningen. Hans utstrakte samarbeid med ulike folkegrupper 
har gitt ham grunnlag for å sette norsk identitet i fokus, herunder norsk humor og 
lynne. I tillegg til humørfylte eksempler, vil Lasse Espelid også vise typiske 
utviklingstrekk i et historisk perspektiv. Det blir også noen musikalske innslag. 
 

20.- 22.06.2022. OPPLEVELSESTUR TIL INDRE TELEMARK. Avreise fra Drammen Busstasjon kl. 
 09:00 presis. Mandag 20.06.: Via Kongsberg og Notodden til Vrådal og tradisjonsrike Straand 
hotell, hvor vi skal bo i 2 netter. Båttur på Nisservann med MS Fram. Middag på hotellet. 
Tirsdag 21.06.: Avreise til Treungen og Z-museum. Til Fyresdal med besøk og lunsj på Teisner 
mathus. Middag på hotellet. Onsdag 22.06.: Besøk på Søftestads sølvsmie og Nisseloftet. Via 
Drangedal og Skien til lunsj på Gavelstad gjestegård i Svarstad. Tilbake i Drammen ca. kl. 16:00. 
Husk å ta med badetøy, da hotellet har basseng med 27 gr. og tilhørende sauna. 
Pris kr 4.450,-  pr- pers. i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom: kr 600,- Bindende påmelding innen 
20.05.2022.  Begrenset antall deltakere: 30. 
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