
PU GJØVIK 
30 ÅR

PU/SENIORUNIVERSITETENE ER UAVHENGIGE 
IDEELLE ORGANISASJONER

TILBYR MEDLEMMER OG INTERESSERTE GODE 
KUNNSKAPS OG KULTURTILBUD PÅ ET BREDT FELT



1o.11. 1988 blir første 
Medlemsmøte i PU Gjøvik avholdt. 

Professor hygen
holder foredraget



Siden er det blitt 320 møter
med variert innhold.

Program for  År 2000 
og våren 2013 som eksempler

Bjørn Bolviken:                      Geomedisin. Sammenheng mellom sykdom og naturmiljø
Per Egil Hegge :                     Russland i dag
Ingar Sletten Koloen :           Tor Jonsson
Fredrik Grønningsæther :     Når noen tar tak- Ronald Fangen i kultur og kirke
Bente, Ragnhild, Eldbjørg Hemsing : Tradisjonsmusikk fra Valdres
Kjell Hillveg :                          Maria Callas
Lissie Nordland :                    Vi ser på¨skulpturer i Gjøvik
Tur til Blaafarveverket :        Kunstnerbrødrene Sinding
Henrik Mathiesen :                En reise i Tibetansk kultur.
Richard Hermann :                Med historien på ryggen. Britenes ve og vel før og nå
Helge Dahl :                           Bjørnstjerne Bjørnsson og Roma
Øyvind Horn :                        Oda og Christian Krogh – liv og kunst
Kjell Bålsrud :                        Vann – en kilde til liv og konflikt
Liv Glaser :                             Pianismens pionertid 1790-1850
Dag Landmark :                    Årets bøker



Program 

Våren 2013

  

Pensjonistuniversitetet Gjøvik    
 
Sted:  Gjøvikhallen, Gjøvik gård, Gjøvik             

Tid:    tirsdager kl. 11.30  

            PROGRAM  
15. januar  

Cecilie Andvik: ”Kommunikasjon og holdninger.” 

 

Hun har drevet sitt eget firma i 

over 20 år ved å reise rundt og 

holde kurs og foredrag.  Hun er 

engasjerende og humoristisk, og 

prøver gjennom lattervekkende 

eksempler å vise hvordan vi alle 

kan snu negative tanker til glede 

og overbevisning. 

 

 

 

9. februar  

Kjell Hillveg: ”Opera og operetter” 

Kjell Hillveg ble først kjent for det brede 

publikum da han var Norges ankermann i de 

nordiske klassiske musikkonkurransene på TV 

ledet av Sten Broman. Hans yndlings-

komponist er Mozart, og han har gitt ut to 

CDer med mye Mozartstoff. Hillveg er kjent 

for sin formidlingsevne. Til oss kommer han 

for å føre oss inn operaens og operettenes 

verden, med musikkledsagelse. 

 

Etter foredraget: Årsmøte 

 

 

 

 

 

12. mars 

Per Egil Hegge: ”Boris Pasternak” 

Per Egil Hegge, norsk journalist, ansatt i 

Aftenposten fra 1962 til 2005. Han er 

cand.mag med fagene russisk, engelsk og 

statsvitenskap. Han vært ved Aftenspostens 

kontorer i London, Moskva og Washington. 

I tillegg har han vært redaktør for A-

magasinet og kulturredaktør i Aftenposten.  

Han har også utgitt flere bøker.  På tross av 

at han nå er pensjonist har han fortsatt en 

daglig språkspalte i Aftenposten 

 

9. april 

Thorvald Stoltenberg: ”Det handler om mennesker.” 

Thorvald Stoltenberg har hatt 

en lang karriere i diplomatiets 

og politikkens tjeneste. I dette 

foredraget forteller han - med 

sin velkjente formidlingsevne - 

om mennesker han har møtt og 

erfaringer han har fått gjennom 

disse møtene. 

 

14.mai 

Sigrun Rafter: ”Det moderne øye”  

I anledning Munch-året får vi et 

gjensyn med Sigrun Rafter, som 

gjestet oss i fjor med ” Picassos 

kvinner.” Hun er utdannet 

kunsthistoriker, og har jobbet ved alle 

de store galleriene i Oslo, inkludert 25 

år ved Munch-museet. Hun er en 

kunnskapsrik kunstformidler og 

levende foredragsholder. 
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Virksomheten har utviklet seg og skaffet mange nye venner



Stemninger fra de senere årene 



Stinn brakke
som vanlig. 
Fra møtet 
med Åsne 
Sejerstad



Tone Løvik med
orkester

En kabaret om
Edit Piaf



Styreledere Kari Hals og Ivar Brandt



Tur til 
Oscarsborg



Valdres tur med ivrige tilhørere



Populære gjester –
Åsne Seierstad og Viggo Sandvik



Kaffekos etter møtet



Eirik Asplin, 
vår eminente huspianist. 



Så seilte vi på Mjøsa – Jubileumscruise den 28 august


