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14. januar 2014

Stortingsrepresentant Abid Raja: "Det multikulturelle Norge".

Selv om mange som flykter til Norge kan ha en kronglete og lang reise hit, er det ingenting i forhold til den

mentale reisen. Den kan ta flere generasjoner. Abid Raja har i mange år hatt mot til å avdekke noen

skjeletter i det flerkulturelle Norge, også i sin egen norskpakistanske kulturkrets. Innvandrerne må gj re

sitt for å integreres i det norske samfunnet, men de må også ha hjelp til det. Abid Raja er f dt i Norge og

stjerneeksemplet på god integrering.

11. februar 2014

Rettsmedisiner, dr. Kari Ormstad, "Moderne rettsmedisin - detektivarbeid basert på storting og småting".

Rettsmedisiner dr. Kari Ormstad: ”Moderne rettsmedisin, detektivarbeid basert på storting og småting”.

Rettsmedisin er medisinsk kunnskap anvendt i rettslig sammenheng. Denne delen av medisinen har som

oppgave å bistå den sivile og strafferettslige rettspleien og er en fellesbetegnelse på flere ulike medisinske

fagspesialiteter. Nyutviklede metoder som har gitt mulighet for å få frem informasjon fra DNA-materiale

har revolusjonert bruken av biologiske bevis i kriminalsaker. Kari Ormstad er avdelingsdirekt r ved

Folkehelseinstituttet. Hun har hatt mange utfordrende oppgaver, blant annet obduksjon av Olof Palme.

Medlemsm tet etterf lges av Årsm te. Hent inn årsm tepapirene ved å KLIKKE HER. (/sularkiv/images

/sul/aarsmote/punr_aarsmoetepapirer_2014.pdf)

11.mars 2014

Forfatter og kås r yvind Thorsen: "Helse og humor".

Vito, alias yvind Thorsen anses av mange å være Norges mest folkekjære humorforfatter. Forbered

pensjonisttilværelsen med litt humor! " yvind Thorsens fortellinger er jo til å få latterkrampe av." Thorsen

kan kunsten å få de små hverdagssituasjoner til å fortone seg som muntre episoder. Mange har h rt hans

underfundige betraktninger i Nitimen.

yvind Thorsen er forfatter, journalist, revyforfatter og petitskribent.

8. april 2014

Professor Hilde H. Waage: " Hvorfor gikk det så galt i Syria"?

For hver dag som går skjer det nye ting i dette spenningsfylte området som heter Midt sten, med konflikter

og uroligheter. Er det grunn til å være sterkt pessimistisk med tanke på utviklingen i Midt sten i tiden

fremover? Hilde Henriksen Waage er norsk forsker og historiker med Midt sten som spesialfelt, og

professor ved Universitetet i Oslo. Hun er toneangivende i debatten om Midt sten og er blant annet blitt

utsatt for trusler som f lge av dette.

13. mai 2014
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Professor Frank Aarebrot: "Grunnloven sett utenfra".

2014 er året hvor alle i hele Norge vil merke at Grunnloven fyller 200 år. Det er Norges viktigste politiske

dokument som feires og debatteres. Rikskjendis, valgforskar og professor ved Institutt for

sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, vil som alltid gi debatten noen nye

innfallsvinkler når han vurderer hovedprinsippene i Grunnloven sett utenfra.
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