
8. januar 2013

(http://no.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5re_Willoch) PUSK og PUNR inviterer sine medlemmer til et

fellesm te i Lillestr m kulturhus over Willochs selvvalgte tema: Kapitalismen: Idéene, suksessen,

vrangforestillingene, krisene og reformbehovene. Kåre Willoch er på sine eldre år h yt respektert av

personer fra alle politiske retninger for sine analyser og sitt samfunnsmessige engasjement. Les mer

om Kåre Willoch. (http://no.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5re_Willoch)

 

12. februar 2013

(http://no.wikipedia.org/wiki/Thorvald_Stoltenberg)Thorvald Stoltenberg, Mennesker jeg har m tt. Alle"

har et forhold til Thorvald Stoltenberg , få har som han klart å kombinere personlig engasjement og

optimisme med en unik politisk karriere, både nasjonalt og internasjonalt. Uansett posisjon har

Stoltenberg holdt fast ved det vesentligste: Det handler om mennesker, om mennesker han har m tt, og

hva de har lært ham. Thorvald Stoltenbergs holder en umiskjennelige tone – den er varm og humoristisk,

lun og preget av sterke meninger og en ukuelig tro på det gode i mennesket. Les mer om Thorvald

Stoltenberg. (http://no.wikipedia.org/wiki/Thorvald_Stoltenberg)

12. mars 2013

(http://www.seminarpartner.no/per-anders-nordengen/) Prest Per Anders Nordengen; Livsglede Livet

spenner mellom store ytterligheter. Ingen går gjennom livet uten å oppleve både gleder og sorger, latter

og tårer. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgledene som finnes. Det handler

om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble. Foredraget er ment som tankevekkende

smakebiter om hvordan lete fram livsglede midt i alvoret. Per Anders Nordengen er prest, forfatter og en

meget etterspurt foreleser på heltid. Les mer om Per Anders Nordengen. (http://www.seminarpartner.no

/per-anders-nordengen/)

9. april 2013

(http://www.mn.uio.no/imbv/personer/vit/tomk/index.html) Professor Tom Kristensen; Bioteknologi – til

glede og bekymring. Br d, ost, l og vin er blant menneskehetens st rste oppfinnelser. Felles for dem er

at de er basert på bioteknologi.annen ting de har felles er at de trolig ble oppdaget ved rene

tilfeldigheter. I dag rår vi over moderne bioteknologiske verkt y som har f rt til revolusjonerende

oppdagelser til beste for menneskeheten, ikke minst innen legevitenskapen.. I dette foredraget

presenteres noen av disse verkt yene og hva slags oppdagelser vi har gjordt, og hvilke vi kan håpe på å

gj re ved hjelp av dem. Tom Kristensen er professor ved UiO, og han er kjent for å formidle komplisert

stoff på en forståelig måte. Les mer om Tom Kristensen. (http://www.mn.uio.no/ibv/personer/vit/tomk/)

14. mai 2013
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(http://www.youtube.com/watch?v=KUz0TDvjjmQ) Dur & Wold; Multikunstner´n Sandbeck Musikalsk

foredrag. Dur & Wold er en duo som består av Bernt Wold og Tom-Erik Tangen, leder for

Sanbeckstiftelsen. De spiller på gitar, banjo, dobro og ukulele, og gir smakebiter fra Vidar Sandbeck

både musikalsk og verbalt. Både kjente og ukjente viser er med sammen med anekdoter og

fortellinger fra Vidar Sandbecks liv og virke. Så er det slik, at livet både gir og tar vekk muligheter. For

Vidar Sandbeck f rte dette til at hans unike kunstnertalent fikk anledning til å utvikle flere sider og

det ble etter hvert store produksjoner med kvalitet, humor og alvor side om side. Dette kommer

tydelig til syne i de ca. 400 visene hvor han har skrevet både tekst og melodi, og i 12 romaner og 14

barneb ker. Les mer om Dur og Wold. (http://www.youtube.com/watch?v=KUz0TDvjjmQ)
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