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Caroline kino- og
konferansesenter Kristiansund

FOREDRAG
28.september 2022
Svend Mollekleiv

Tidligere generalsekretær og president i
Norges Røde Kors. En aktiv
foredragsholder om menneskers
rettigheter i krig.
Tema: Humanitære utfordringer og
forpliktelser i den nye risikovirkeligheten.

26.oktober 2022
Anne Spurkland
Professor i anatomi ved avdeling for
molekylær medisin, Institutt for
medisinske basalfag, UiO.
Tema: Immunforsvaret og covid-19; hva
har vi lært av pandemien?

30.november 2022
Robert Mood

Norsk offiser, forfatter og
foredragsholder. Tidligere
generalinspektør for hæren og har lang
erfaring som sjef for FN`s
obervatørstyrker i Midtøsten og Syria.
Tema: Hva gikk galt i Afghanistan?

25.januar 2023
Helge Simonnes

Forfatter og tidligere redaktør.

Tema: Trump og Putin, konspirasjoner
og religiøs retorikk

FOREDRAG
15.februar 2023
Wolfgang A. M. Plagge

Professor ved Norges musikkhøgskole,
komponist og pianist.
Tema: Stygt eller pent i kunsten?

Merk sted: Kirkelandet Kirke

29.mars 2023
Linda H. Helleland

Stortingspresident og forfatter. Tidligere
visepresident i WADA.
Tema: Ren idrett – skittent spill!

26.april 2023
Marianne Rønneberg

Spesialist i allmenmedisin, fastlege på
Tingvoll. Holder på med en doktorgrad om
fastlegers arbeid med pasienters historier
om smertefulle og krenkende
livserfaringer.
Tema: Sammenhenger mellom
livserfaringer og helse.

31.mai 2023
Pål Ording-Lie Brekke

Forsker, foredragsholder, forfatter og
blogger. En av våre fremste nordlysforskere.
Tema: Astrorock – en kosmisk reise
gjennom rockens historie.

FILMER

14. september 2022

MAMMA MIA

Britisk/amerikansk musikal fra 2008 som
bygger på musikken til popgruppen ABBA. Med
Meryl Streep og Amanda Seyfried.

12. oktober 2022
TO KILL A MOCKINGBIRD
Drep ikke en sangfugl er en amerikansk
dramafilm fra 1962 om rettssystemet og
rasismen i sørstatene. Gregory Peck fikk Oscar
for rollen som advokat.

16. november 2022
STEKTE GRØNNE TOMATER
Amerikansk dramakomedie fra 1991 om
vennskap mellom kvinner. Med Kathy Bates og
Jessica Tandy. Nominert til 2 Oscar.

17. januar 2023
CINEMA PARADISO
Italiensk romantisk dramafilm fra 1989 skrevet
og regissert av Guiseppe Tornatone. Filmen er
en hyllest til kinoen som møtested og filmens
vidunderlige verden. Filmen fikk 1 Oscar.

8. februar 2023
ORIONS BELTE
Norsk action thriller fra 1985 basert på Jon
Michelets roman. Her er politisk kuldeklima og
spionasje i et praktfullt polarlandskap fra
Svalbard. Filmen fikk Amandaprisen i 1985.

15. mars 2023
LIVETS LYSE SIDE
Amerikansk film fra 1997 full av drama,
romantikk og humor. Jack Nicholson og Helen
Hunt fikk begge Oscar for rollene sine.

PRØV SENIORUNIVERSITETET!
Nordmøre senioruniversitet har en 10-årig suksesshistorie
med ca. 400 medlemmer.
Våre medlemmer støtter jevnlig opp om våre anerkjente
foredrag, filmvisninger og reiseaktiviteter.
Som senior har du sikkert interesse av sosial samling rundt
en kaffekopp kombinert med påfyll /oppdatering i et
dagsaktuelt tema. Senioruniversitetet har tre tilbud i tillegg
til den sosiale kontakten:
Foredragene holdes i Caroline kino og konferansesenter i
Kristiansund, siste onsdag i måneden, fra september til mai.
Foredragene dekker tidsaktuelle temaer innen vitenskap,
kultur og samfunnsforhold. Foredragene holdes av
anerkjente foredragsholdere, med spesialkunnskap innen
sine fagfelt. Kaffe og kake tilbys våre medlemmer fra kl.
12.00, foredragene starter kl. 13.00 og avsluttes med evt.
spørsmålrunde ca. kl.14.30.
Filmvisning for våre medlemmer arrangeres 6 ganger i
perioden sept - april. Filmene vises i Halvan, Caroline kino
og konferansesenter. En oppnevnt filmgruppe velger ut
klassiske filmer for lukket visning.
Reiseaktiviteten er delt i to, med en dagstur om høsten i
vår region, og en utenlandstur om våren.Turene er svært
populære. Siste tur gikk til Skottland våren 2022. Vår egen
reisegruppe legger ned mye arbeid for å undersøke og
forberede en gruppereise, som alltid i etterkant får gode
kritikker.
Savner du et levende og sosialt nettverk samtidig som du
blir oppdatert på mange dagsaktuelle temaer, inviterer jeg
deg som medlem! Jeg er sikker på at du vil finne glede i
noen av våre aktiviteter. Nordmøre senioruniversitet høster
mange lovord for sitt program.
Velkommen!
Per Sefland, leder

Foredrag er vanligvis siste onsdag i måneden,
fra klokken 1300 til 1430. Lokalene åpnes
klokken 1145 for billettsalg og sosialt samvær
med kaffe og kaker.
Film vises vanligvis andre onsdag i måneden
fra klokken 1300. Lokalene åpnes klokken
1200 for billettsalg og sosialt samvær med
kaffe og kaker.
Reiser: Det arrangeres en dagstur om høsten
og en utenlandstur om våren.

For fullstendig programoversikt, se vår
hjemmeside
www.nsru.no

Medlemskontingent: kr. 400 pr. person
Ikke medlemmer: kr. 150 pr. foredrag
Film er kun for medlemmer: kr.100 pr. film
Bankkonto nr.

3930.02.04477
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