
Medlemsm ter våren 2015

Foredragene starter kl 1200, d rene åpnes kl 1100 for enkel servering.

Medlemmer fri entre. Ikke-medlemmer kr 100 (adgang fra kl 1145).

13. januar 2015

President i Norges R de Kors Sven Mollekleiv: "Grensel s omsorg". R de Kors i Norge har et omfattende

program for st tte og n dhjelp, både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen har beredskap for å

bistå ved ulike kriser og katastrofer. R de Kors er verdens st rste humanitære nettverk. Flyktningene i

Syria er et av mange eksempler på katastrofehjelp, og foredraget vil belyse behovet for omtanke og

omsorg i dagens verdenssamfunn. Sven Mollekleiv har vært generalsekretær for Norges R de Kors fra

1991 til 2001 og President siden 2008.

27. Januar2015

Den islamske staten IS.

Truls Hallberg T nnessen har bred kunnskap om terror og terrorgrupper i Syria, Irak og i Midt sten

generelt. Hans bakgrunn er flere år som forsker på Forsvarets forskningsinstitutt.

Gruppen IS, som også går under navnene ISIL eller ISIS, er en forlengelse av Al-Qaida i Irak. Den er en

sunnimuslimsk oppr rsgruppe med terrorisme som virkemiddel. Gruppen har demonstrert en særdeles

brutal fremferd både med offentlige henrettelser av journalister fra Vesten og massehenrettelser av

mennesker fra andre lokale folkegrupper med en annen kultur og religion enn dem selv. Det mange frykter

er at IS skal engasjere seg i terror i Vesten.

10. februar 2015

Professor Janne H. Matlary: "Norsk sikkerhetspolitikk. Mellom stormaktspolitikk og terrorisme".

Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hennes interesseområder er

blant annet sikkerhets- og forsvarspolitikk, herunder EU, NATO, OSSE, FN, Balkan og Kaukasus. Hun er

også opptatt av menneskerettigheter og normer innen internasjonal politikk og diplomati. Hun er spaltist i

flere aviser og tidsskrifter og er ofte benyttet som kommentator i mediene. Norsk sikkerhetspolitikk er

kommet h yt på dagsordenen i de senere år.

Etter Matlarys foredrag avholdes SULs ordinære årsm te.

24. februar 2015

Professor, direkt r Geir Lundestad: "Nobels fredspris".

Lundestad er internasjonalt kjent som direkt r for Det norske Nobelinstituttet og sekretær for

Nobelkomiteen fra 1990 til utgangen av 2014. Nobelinstituttet har som formål å st tte Nobelkomiteen i

arbeidet med å avgj re hvem som skal tildeles Nobels fredspris. Nobels fredspris er blitt kalt "verdens

mest ærefulle pris", og den får stor internasjonal oppmerksomhet. Mange tildelinger har vært omstridte,

og det har vært vanskelig å overbevise omverdenen om at komiteen i sitt arbeid ikke blir påvirket av

norske myndigheter.

10. mars 2015
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Professor Leif Gjerstad: "Vår fantastiske hjerne – sterke og svake sider".

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller som gjennom et finurlig samspill styrer tanker, f lelser,

atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som vi bombarderes med. Leif Gjerstad er hjerneforsker

og har siden 1988 vært professor i nevrologi ved Universitet i Oslo. Han er også forskningsleder ved

Klinikk for kirurgi og nevrologi ved Oslo universitetssykehus. Forskningsområdene hans er epilepsi,

toksisk hjerneskade, kognitiv svikt og demens. Gjerstad har fått Brageprisen for boken "Vår fantastiske

hjerne".

14. april 2015

Forfatter Torbj rn Fær vik: "Maos rike, en lidelseshistorie".

Under det store spranget satt Mao hele nasjonen til å produsere stål isteden for å produsere mat. Under

kulturrevolusjonen fors kte atter andre millioner av fanatiske ungdommer å produsere gummi i tråd med

Maos lære, mens lærere og andre intellektuelle av den såkalt «stinkende niende kategori» ble myrdet og

trakassert. 50 millioner kinesere antas å ha omkommet. Torbj rn Fær vik er forfatter, historiker og tidligere

journalist. Som utenriks- korrespondent i NRK fra 1991 til 1999 laget han en rekke svært interessante

reiseskildringer. Han har mottatt Brageprisen 3 ganger, sist i 2012 for boken om foredragets tema.

12. mai 2015

Professor B rje Bjelke: "Optimal aldring etter 65+. Hvordan sikre god helse og unngå demens?".

Aldring kan defineres som tiltagende funksjonstap av kroppens vev og organer med årene. 93 prosent av

de eldre 65+ er friske, bare 7 prosent er syke. Av personer over 80 år får 10-15 prosent demens (1/3 av

disse får Alzheimer). Optimal aldring forutsetter at man selv tar ansvar for egen aldring, og Bjelke vil

forklare hva som er viktig for oss å ta hensyn til for å bedre muligheten for god helse. B rje Bjelke er

professor i geriatri ved Akershus universitetssykehus og er en anerkjent forsker innen dette feltet.
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