
 

VESTNES SENIORAKADEMI 

Referat fra foredragsmøte på Myra kulturhus 6. april 2016 

Foredragsholder var Audbjørg Gjerde Lippert som tok oss med på en fantastisk reise gjennom, for de 
fleste av oss, ukjent farvann.Tittel på foredraget var «Møte med vill og vakker, men sårbar natur. 
Inntrykk fra reiser i arktiske strøk.»Audbjørg tok oss med på to reiser hun har vært med på med 
hurtigruta «Fram». Dette hurtigruteskipet er bygd til ferdsel i arktiske farvann. Den ene reisen gikk til 
Arktis, den andre til Antarktis. Foredraget ga oss gjennom ord og bilder opplevelser på en slik måte at 
vi nesten kjente vi var med på reisen. Først fikk vi en fyldig muntlig informasjon fra hver reise, 
etterfulgt av billedserier som førte oss inn i en spennende verden av hav og sjø, fjell og fjord, 
spennende isfjellformasjoner, dyre- og fugleliv. I sør fikk vi se pingviner, hvite vidder, 
isfjellformasjoner som en kunne forestille seg var en hund, et slott, en konge. Bare fantasien satte 
grenser for opplevelsene. En kan minnes tidligere tider da m.a. Roald Amundsen tok seg fram over isen 
uten den comforten som «Fram» ga sine passasjerer i dag.I nord møtte vi isbjørn og sel, lot oss fange 
av Scoresbyhavn på Øst-Grønland med 400 innbyggere i sine røde, blå og grønne små trehus. 

Audbjørg stilte tilslutt spørsmål ved om vi har rett til å ta oss inn i denne sårbare naturen?  Det får stå 
som et åpent spørsmål her.  Audbjørg sier i sin sluttreplikk at ein draum har gått i oppfylling gjennom 
disse reisene. «Gode, sterke inntrykk frå ein vil og vakker, men sårbar naturer er der for 
alltid.»                      Det er nesten umulig å gjengi med få ord alle de inntrykkene vi fikk, og dette er 
bare en liten oppsummering med noen få smakebiter av reisene vi var med på. Vi takker Audbjørg for 
at vi fikk være med på de to reisene hennes. Som takk fikk også hun overrakt en ridderost fra Tresfjord 
Meieri. 

Før foredraget var det som vanlig anledning til en prat med kjente og ukjente møtedeltagere over en 
kaffekopp og en kakebit. Frammøtte denne gangen var ca. 60 personer, og medlemstallet er økt til 76, 
et positivt tall som lover godt for neste års drift. 

Dette var det siste møtet i seniorakademiet vårhalvåret 2016. Første møte til høsten er onsdag 7. 
september. Vi er godt i gang med program for høsthalvåret og ønsker nye og «gamle» medlemmer 
velkommen til ny foredragsrekke. 
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