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Årsberetning 2019 

Årsmøte ble avholdt 12.2. etter foredragsmøtet.  Antall deltagere:  15 medlemmer. 

Styret: 
Styret har bestått av følgende: 
Unni Larsson   leder 
Kai Edgar Ruud   sekretær/pressekontakt/hjemmeside 
Mette Andresen  referent 
Kari Kjesbu   kasserer 
Truls H. Paulsen  styremedlem 
Lars Arve Fandrem  styremedlem 
John Thorolf Swang  styremedlem 
 
Revisor: 
Einar Heitmann 
 
Valgkomite: 
Valgkomiteen har bestått av: 
Birgit Bellen 
Margrethe Elvsveen 
 
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 turene.  Styret har som tidligere 
fungert som arrangement- og turkomite. 
Fra styret har følgende deltatt i ulike arrangementer/møter: 
Lars Arve Fandrem deltok på Kulturrådets møte 27.3.19. John Thorolf Swang deltok på Frivilligmøte i Lier 
kommune 18.10.19. 
 
Foredragsmøter: 
Det er avholdt 10 foredragsmøter, fem i hvert semester: 
15. jan:  Prof. Per Nortvedt: «Å se med hjertets øye – om moral og umoral i  
 profesjonsutøvelsen» 
12. febr.: Forfatter Jan Kokkin: «Karikaturer – uskyldig moro eller blodig alvor?» 
12. mars Rådgiver og tidl. UNESCO direktør Ingeborg Breines: «Forebygging av krig og konflikter» 
9. april Journalist og forfatter Eirik Veum: «Det svenske sviket. Fra krigshistorie til nåtid» 
14. mai Trym Atle Lien fra Aker Solutions: «Aker Solutions i Lier. Nå og i framtiden.»    
20. aug: Forfatter Torbjørn Færøvik: «Stormakten Kina – venn eller fiende?» 
10. sept.: Forsker Borgar Aamaas: «Hva sier FNs 1,5 graders rapport  
 og hva som må til for å klare klimamålene?» 
8. okt.: Prof. Emeritus Trond Berg Eriksen: «Hva er idehistorie?» 
12. nov.: Forfatter Tom Brenne: «Juleheftenes historie» 
10. des.: Plan- og bygningssjef Torgeir Bjerknes: «Kommuneplanenes areal samt et blikk på 
 andre større arealplaner som områdeplanen for fjordbyen, E134 etc.» 
 



I snitt har det vært 74 personer tilstede på foredragsmøtene. Flest tilhørere trakk Torbjørn Færøvik og Eirik 
Veum, begge med 120 tilhørere.  Styrets medlemmer med noe hjelp utenfra, har stått for det praktiske rundt 
møtene. 
 
Jubileum 
Senioruniversitetet feiret i år 20-års jubileum.  Dette ble feiret 12.11. (den egentlige stiftelsesdagen var 
19.1.) med medlemsmøte på Haugestad.  Etter foredraget om julehefter var det lunsj med snitter og 
marsipankake. Deretter taler og sanger, samt underholdning av Kari Tomine Isene Bodnar og Hans Fredrik 
Nilsen som akkompagnerte til allsangen.  Vi fikk også besøk av ordføreren som gratulerte med dagen. 
55 medlemmer deltok på dette arrangementet. 
 
Turer: 
Utenlandsturen i 2019 var 5 innholdsrike dager ved Gardasjøen med besøk i Verona, Bergamo og Venezia. 
27 deltagere nøt vakker natur, spennende byer, samt god mat og drikke, med besøk i div. vinhus 
 
Dagsturen 11. sept. gikk til Vikersund og Krøderen. Frokost på Tyrifjord hotel, guiding i Vikersundbakken og 
på Krøderen stasjon, båttur over Krøderen til Villa Fridheim med omvisning og middag.  På denne turen 
deltok 35 personer og alle var meget godt fornøyd med opplegget. 
 
Pressen: 
Foredragsmøtene har som tidligere blitt annonsert i Drammens Tidende  og Lierpostens papir og nettaviser 
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. 31.12.19: 
Reisekonto. kr 25 300,- 
Kapitalkonto. kr 86 603,- 
Brukskonto. kr 26 231,- 
Antall betalende medlemmer pr. 31.12.19:  75 – pr 30.6.19: 69.  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 Frogner 
Menighetshus og «Den lille krydderhave» for samarbeidet i 2019. 
 
Lier 31. desember 2019 
  
 
           Unni Larsson (s)         Kari Kjesbu (s)    Mette  Andresen (s)         Kai E. Ruud (s) 
 
 
               Lars Arve Fandrem (s)           John Thorolf Swang (s)         Truls. H. Paulsen (s) 


