Invitasjon til seniortreff på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
onsdag 13.mars kl 12.00.

Annette Groth, tidligere NRK journalist og korrespondent:
« BREXIT – hvor går Storbritannia nå?»
Annette Groth sier følgende om foredraget sitt: « Et politisk
vedtak om å holde folkeavstemning om EU i Storbritannia,
har sendt britene ut i et politisk kaos.
Daværende statsminister David Cameron, trodde åpenbart
ikke at det kunne bli nei til EU i folkeavstemningen, og det
var ingen planer om hva som skulle skje ved det som ble
hetende Brexit. Og dermed var kaoset et faktum.
Hvordan stemte britene? Hvem vil ut og hvem vil være i EU?
Og hvordan vil dette ende? Annette Groth førsøker å nøste
opp noen av trådene i dette som er blitt et dramatisk punkt i britisk historie.»
Er det noen som kan nøste opp alle disse løse trådene om Brexit, så må
det være Annette Groth. Hun har reist rundt i hele Storbritannia og
snakket med folk som har stemt både ja og nei til Brexit: fra
finansmenn i London til gutta på puben i Bedford, for å forstå hvorfor
man stemte som man gjorde. Det har også resultert i en bok.
Annette er født i 1952 og har vært i NRK i hele sin karriere, de fleste
årene som utenriksjournalist. I nesten 10 år fra 1991, var hun NRKs
første kvinnelige korrespondent i London. Fra 2007-2010 var hun
korrespondent i USA. Hun har dekket store begivenheter som
revolusjonen i Romania, første Gulfkrig, tsunamien i Asia og orkanen i New Orleans. Hun har
også vært sjef i Dagsrevyen og Dagsnytt og ledet Urix sammen med Christian Borch. Nå er
hun frilansjournalist og forfatter. Det er altså en dame som vet hva hun snakker om, når hun
kommer til Stiklestad.

Som vanlig blir det litt kultur, kaffe, brød og sosialt samvær.
Inngang kr. 150 (ikke medl. kr. 250). Vi har fått kortterminal og VIPPS! VELKOMMEN.

Kjenner du noen som bør bli med eller som trenger skyss, ta kontakt med dem!

Innherred Seniorforum : www.ISFo.no

