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9. september 2014

Folklorist og forfatter Thor Gotaas, ” Et muntert tilbakeblikk på norsk langrennshistorie”.

Etter utallige oppfordringer fra våre medlemmer kommer Thor Gotaas tilbake til oss! Han er cand.philol.

fra Universitetet i Oslo. Han gransker det seri se og det kuri se i folkelig kultur. Gotaas har holdt flere

hundre foredrag og kåserier de siste ti årene i mange ulike sammenhenger, og han er kjent for sine

meget muntre skildringer!

Bilde: Line Monrad-Hansen

14. oktober 2014

Dr. med Ottar Aase , Aleris, ”Hjerteinfarkt – diagnose, behandling og forebygging”.

Hjerte/karsykdommer er den st rste medisinske trussel i den industrialiserte verden. Tidlig behandling

kan i mange tilfeller forebygge at sykdommene utvikler seg. Ottar Aase er spesialist i indremedisin og i

hjertesykdommer.  Han har bred erfaring med hjertepasienter i akuttmottakelse, på hjerteovervåking, på

intensivavdelinger, og fra poliklinisk virksomhet.

11. november 2014

Tidligere justisminister, stortingsrepresentant Knut Storberget, ”Det grensel se Europa”.

Står dr mmen om et Europa uten indre grenser i fare? Knut Storberget har bakgrunn som

strafferettsadvokat. Han var justisminister i Jens Stoltenbergs andre regjering, og han er en av de som har

sittet lengst sammenhengende som justisminister i Norge i nyere tid. Han er innvalgt på Stortinget fra

Hedmark siden 2001. Siden 2013 er han bl.a medlem av Stortingets næringskomité.

25. November 2014 (ekstraordinært foredrag)

Forfatter Karsten Alnæs; ”Fra Napoleons-krigene til året 1814 og grunnloven, med glimt fra den ukjente

krigen”

Forfatter og journalist Karsten Alnæs, ”Fra Napoleonskrigene til året 1814 og grunnloven, med glimt fra

den ukjente krigen” .

Karsten Alnæs er utdannet cand. philol. Han er kjent for sitt kunnskapsrike, levende engasjement og sin

språkkyndighet, og han er en meget populær taler i nasjonal og internasjonal sammenheng. Hans nyeste

bok ”1814 Miraklenes år” tar for seg begivenhetene i 1814, med vekt på både drivkreftene som f rte til

uavhengigheten og bildet av det sosiale Norge i dette året.

9. desember 2014
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Forfatter, journalist og komiker Tore Skoglund og Dur & Wold. ”Humor, alvor og galgenhumor”

– et foredrag i ord og toner.

Tore Skoglund er kjent som forfatter, journalist og komiker. Han har arbeidet for NRK i en

årrekke, f rst i samarbeid med Arthur Arntzen, dernest bl.a. med programmene «Du skal

h re mye...» fra restaurant «Rorbua» i Troms . Dur & Wold bes ker oss igjen og vil bidra med

en musikalsk ramme om foredraget. Dette blir et helt spesielt program ved inngangen til

julen!
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