
    

Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 
 

Leder: Birger Larsen 
tlf. 995 15 778, e-post: blar@getmail.no. 
Else-Mari Kvarberg, kasserer. 
Terje Lund, komitemedlem. 
Pål Sørensen, varamedlem.  
Forslag til nye emner mottas med takk. 
  

Europa før og nå – Storbritannia 
• Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder 
• Kristin M. Haugevik, seniorforsker på NUPI 
• Atle Libæk Wold, førsteamanuensis ved ILOS, UiO 
• Øivind Bratberg, postdoktor ved Institutt for 

statsvitenskap, UiO 
• Ulf Andenæs, tidligere journalist og 

utenrikskorrespondent i Aftenposten 
8. januar: Folkevandring, normannerstat og monarki: 
Storbritannia fra de første bosettingene til Elizabeth I. 
(Jan Erik Mustad) 
22. januar: Fra James I til 1801: unionsstaten 
Storbritannia vokser frem (Atle L. Wold) 
5. februar: Den industrielle revolusjon og Victoriatiden: 
et økonomisk grunnlag for imperium og industrisamfunn 
(Jan Erik Mustad) 
26. februar: Britisk presse: fremvekst, storhetstid og 
utfordringer i dag (Ulf Andenæs) 
5. mars: De politiske institusjonene: forbilder i forfall? 
(Øivind Bratberg) 
19. mars: Utenforskapet i Europa: historisk riss og 
dagens debatt (Øivind Bratberg) 
9. april: Union og selvstyre: Irlandsspørsmålet og 
Skottlands søken mot uavhengighet (Atle L. Wold) 
23. april: Storbritannias utenrikspolitiske rolle: fra 
imperium til USAs nevø i Europa? (Kristin M. 
Haugevik) 
 
Forelesningene holdes i Samfundet, Brogata 2B, 
Lillestrøm (nedenfor Rådhuset) kl. 13.00 til 15.00.  
Deltakeravgift for seminaret kr 400 som betales innen 15. 
desember til SULs konto 1286 25 04168, Se også 
www.sul.u3a.no. Påmelding til Else-Mari Kvarberg,  
tlf. 911 96 367, e-post: e-m.k@online.no.  
 

Studiegrupper og kurs  
SUL arrangerer, eller tar initiativ til, diverse 
studiegrupper og kurser. Videre kan vi formidle kontakt 
der flere medlemmer selv tar initiativet, f.eks språkkurs 
eller diskusjonsgrupper. For tiden har SUL følgende 
grupper: 
− Fransk, viderekomne – leder: Grete Tallberg. 

Gruppen er fulltegnet. 
− Fransk, viderekomne – leder: Marit Lindbäck,  

tlf:. 63 87 78 59. Gruppen er fulltegnet. 
− Spansk, viderekomne – kontaktperson: Astrid 

Skjeflo. Gruppen er fulltegnet. 

− Aktuelt tema – diskusjonsgruppe. 

Spørsmål eller ideer til grupper kan rettes til Jan 
Kristensen, tlf. 928 15 835 eller e-post til 
jankkrist@gmail.com.  
 
 

Styret 

   
Pål Sørensen leder  
tlf. 952 19 259 
e-post: paa-soe@online.no 
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Eugen 
Landeide 
varamedlem, 
nettredaktør 

 

---------------------------- 

Lillestrøm kultursenters program 
Lillestrøm Kultursenter har et rikt vårprogram med stor 
underholdnings- og informasjonsverdi. Vi viser også til 
Kulturkafeen med formiddagsmøter for seniorer. se 
nettsidene www.lillestrom-kultursenter.no. 

 
 

Senioruniversitetet 
i Lillestrøm (SUL) 

Program for våren 2015 
 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til vårens 
program 2015 og gratulerer samtidig med at vi er blitt 
1000 medlemmer i SUL! Vi er nå en av Norges største 
universitet for seniorer!  
Vårens program omfatter medlemsmøter, reiser, kunst 
og kultur samt studiegrupper. Vi introduserer nå flere 
medlemsmøter i 2015 enn tidligere, og vi legger opp til 
to møter i året med det vi kaller for ”Aktuelt tema”, der 
vi kan ta opp viktige og tids-aktuelt tema  på kort 
varsel, og med mer tid til spørsmål og diskusjon enn vi 
normalt har i våre medlemsmøter. Vi fortsetter med 
studiegruppen "Europa før og nå", denne gang med 
tema Storbritannia, og det er svært mange interesserte!  

Vel møtt til høstens aktiviteter! 
Pål Sørensen, leder. 

 

 

 

Kontakt med SUL 
Postadressen til SUL er Senioruniversitetet i Lillestrøm, 
Postboks 394, 2001 Lillestrøm. E-post er sul@u3a.no. 
Er du over 55 år kan du melde deg inn i SUL ved å fylle 
ut innmeldingsskjema som fås på medlemsmøtene eller 
sende e-post til sul@u3a.no. Vi ber alle med e-
postadresse, og som ikke har meddelt den til SUL, om å 
sende den til sul@u3a.no slik at styret lettere kan sende 
ut relevant informasjon. 
Kontingenten for 2015 er kr 200 per person. Ved 
innmelding etter 1. juli er kontingenten kr 100 for resten 
av året. 



    

Medlemsforedrag våren 2015 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter andre tirsdag i 
måneden. Det holdes også ekstramøter. Møtene starter kl 
11.00 med sosialt treff med anledning til å kjøpe kaffe og 
kaker og å ha den gode samtalen. Foredragene starter kl 
12.00. Våre egne medlemmer og medlemmer av LPU, 
PUSK og Øvre Romerike PU har gratis adgang og 
prioritet til plassene i salen. Vi ber derfor disse innta 
plassene straks dørene til salen åpnes kl. 11.35. Salg av 
billetter til ikke-medlemmer starter kl. 11.45. Ikke-
medlemmer betaler normalt kr 100 i inngangspenger. 
Tirsdag 13. januar 

President i Røde Kors Sven Mollekleiv: 
”Omsorg uten grenser" med innslag fra 
konfliktområder i verden.". Røde Kors i 
Norge har et omfattende program for støtte 
og nødhjelp, både nasjonalt og 
internasjonalt. Sven Mollekleiv har vært 
generalsekretær for Norges Røde Kors fra 

1991 til 2001 og president siden 2008. 

Tirsdag 27. januar (ekstraforedrag). 
"Aktuelt tema". Dette er et nytt konsept for 

SUL. Vi inviterer på kort varsel en person 

som kan  som kan kommentere et viktig og 

tids-aktuelt tema med mer tid avsatt til 

spørsmål og diskusjoner enn det som er 

vanlig i våre regulære møter. Møtet vil kun 

omhandle selve temaet. 
Tirsdag 10. februar 

Professor Janne H Matlary:"Norsk 
sikkerhetspolitikk: Mellom 
stormaktspolitikk og terrorisme". 
Haaland Matlary er professor i 
internasjonal politikk ved Universitetet i 
Oslo. Hun er spaltist i flere aviser og 

tidsskrifter og er ofte benyttet som kommentator i 
mediene. Norsk sikkerhetspolitikk er kommet høyt på 
dagsordenen i de senere år. 
Medlemsmøtet etterfølges av SULs årsmøte. 

Tirsdag 24. februar (ekstraforedrag) 
Professor, direktør Geir Lundestad: 
"Nobels fredspris". Lundestad er nasjonalt 
og internasjonalt kjent som direktør for Det 
norske Nobelinstituttet og sekretær for 
Nobelkomiteen fra 1990 til utgangen av 
2014. Nobels fredspris er blitt kalt "verdens 

mest ærefulle pris", og den får stor internasjonal 
oppmerksomhet. 

 
Tirsdag 10. mars 

Professor Leif Gjerstad, ”Vår fantastiske 
hjerne – sterke og svake sider. Hjernen 
inneholder milliarder av nerveceller som 
gjennom et finurlig samspill styrer tanker, 
følelser, 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. 

Tirsdag 14. april 
Forfatter Torbjørn Færøvik, ”Maos rike, 
en lidelseshistorie”. Under Maos styre med 
det store spranget og kulturrevolusjonen 
antas 50 millioner kinesere å ha omkommet. 
Torbjørn Færøvik er forfatter, historiker og 
tidligere journalist. Han har mottatt 
Brageprisen 3 ganger; sist i 2012 for boken 

om foredragets tema. 

Tirsdag 12. mai 
Professor Børje Bjelke, ”Optimal aldring 
etter 65+. Hvordan sikre god helse og 
unngå demens”. 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. Børje Bjelke er overlege i nevrologi og geriatri ved 
Akershus Universitetssykehus, og er en anerkjent forsker 
innen disse områdene. 

Kunst- og kulturkomiteen 
Leder: Ingeborg Lynne 
Påmelding til arrangementene på SULs 
medlemsmøter, eller til: 
Ingeborg Lynne tlf. 63 81 68 64, 
e-post: ingeborg.lynne@gmail .com, 
 
 

18.01 Lillestrøm 
Kultursenter – 
Romerike 
Symfoniorkester, 
Nyttårskonsert. Pris:  
kr 240   
Frist for påmelding 
og betaling 1. 
desember 
4.02 Den Norske Opera og Ballett. 
Barberen i Sevilla. 
(Tilbud fra høstens program). 

 

26.02 Oslo Nye Teater - Musikalen Chicago 
Pris: kr 450. Frist for påmelding og betaling 24. 
november 
18.03 Skedsmo Musikkskole  kl. 11.00 v/Jesper 
Svenssen ”Inspirasjonens mangfold” Schubert Walzer 
op 18 Schumann Papillons op 2 Brahms 
Händelvariasjoner op 24. Pris:   kr 75. Frist for 
påmelding og betaling 10. mars. 

26.03 Det Norske Teatret ”Det merkelege som hende 
med hunden den natta” Pris:   kr 200. Frist for 
påmelding og betaling 14. januar 

Utstillinger/omvisninger: 
05.05 Galleri Würth kl. 11.30. Utstilling av skulpturer 
fra Gustav Vigelands tidlige arbeider og den østerrikske 
skulptøren Alfred Hrdlicka Pris:  kr 100. Omvisning og 
lunsj. Frist for påmelding og betaling: 16. april 
Det blir kinoforestillinger på Lillestrøm Kino for PUSK 
og SUL siste onsdag i måneden. 

Kontonummer for betaling av billetter til teater, 
utstillinger og konserter: 1286 45 42733 
Husk at du må skrive hva betalingen gjelder og hvem 

som har betalt. 

Reisekomiteen 
Leder: Wenche Ravn Wirum 
Påmelding til reiser: 
Wenche Ravn Wirum, tlf. 979 51 241, e-post: 
rwir@online.no. 

21.-24. april 2015.  
Praha, "Den gylne hovedstad".  
Byen er enestående i Europa 
med vakker arkitektur og en 
flott beliggenhet ved elven 
Moldau. Her finnes ærverdige 
gamle bygninger, sjarmerende 
gater, gode og billige 
restauranter og en mengde 
teater- og konsertforestillinger. 
Påmelding innen 5. januar 2015. 
Ha alltid med 
reiseforsikringsbevis og 
europeisk helsetrygdkort. 
Pris pr. person 
kr 7 345,- ved minimum 40 betalende deltakere 
kr 7 760,- ved minimum 30 betalende deltakere 
kr 8 495,- ved minimum 20 betalende deltakere 


