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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 

Leder: Birger Larsen, tlf. 995 15 778,  
e-post: blar@getmail.no. 
 

Påmelding til Else-Mari Kvarberg, tlf.  
911 96 367, e-post: e-m.k@online.no. 
Forelesningene holdes på torsdager (unntatt 
23. september som er på en onsdag) i 
Universet, Lillestrøm Kultursenter, fra  

kl. 13.00. til 15.00. Avgift kr 500 for seminaret om 
Midtøsten betales til SULs konto 1286 49 21181.  
Husk å angi hvem som har betalt. 
 

Ekstraforelesning for deltakere på forrige semesters 
seminar: 
17. september kl. 13.00-15.00: Det britiske samveldet. 
Ulf Andenes.  
(deltakere på seminaret om Midtøsten er velkommen): 
 

Seminar om Midtøsten  
23. september (onsdag): Den tidligere historien frem til 
det osmanske rikes fall. Postdoktor, Ph.D Toufoul  
Abou-Hodeib. 

8. oktober: Følgene av den 1. verdenskrig, nye 
statsdannelser og mandatområder. Professor Hilde 
Henriksen Waage 
15. oktober: Palestina og opprettelsen av staten Israel. 
Professor Hilde Henriksen Waage 
29. oktober: Egypt og Suez-krisen i 1956, England og 
Frankrikes roller og konflikten med USA. Professor 
Hilde Henriksen Waage. 
5. november: Seksdagerskrigen i 1967 og den videre 
utvikling. Dr. gradsstipendiat Marte Heian Engdal. 
19. november: Syria og Libanons historie. Dr. 
gradsstipendiat Jørgen Jensehaugen. 
26.november: Den arabiske våren –  Hva skjedde?  
Dr.gradsstipendiat Marte Heian Engdal 
3.  desember: Islams (Sunni og Shia) rolle i Midtøsten 
 i dag. Senior Legal Advisor Ph.D Cecilie Hellestveit 
10. desember: Jihad i Midtøsten. Senior Legal Advisor 
Ph.D Cecilie Hellestveit.

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,  

Gruppen er fulltegnet. 
− Spansk, viderekomne – kontaktperson: Astrid 

Skjeflo. Gruppen er fulltegnet. 

− Aktuelt tema – diskusjonsgruppe. Kontaktperson 
Pål Sørensen. Gruppen er fulltegnet. 

Spørsmål eller ideer kan rettes til Annemor Berg, 
e-post: annemorb@hotmail.com, eller tlf: 977 91 524. 
 

Styret 

   
Tore Lindholt leder  
tlf. 63 84 02 67, eller e-post: 
tomaholt@start .no  
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Tor Arnessen 
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styremedlem 

Anna 
Kristine Jahr 
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varamedlem, 
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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 høsten 2015 
 
 

Vi ønsker alle våre – over 1.000 – medlemmer 
velkommen til Senioruniversitetets arrangementer 
høsten 2015. Programmet omfatter medlemsmøter, 
seminar om Midtøsten, studiegrupper, reiser og kunst- 
og kulturarrangementer.  
Det store antall medlemmer har gjort det mulig å øke 
antall medlemsmøter, hvorav ett vil være et "Aktuelt 
tema"-møte. Det er et møte hvor vi tar opp et viktig, 
tidsaktuelt tema, og der det vil være mer tid til  
spørsmål og diskusjon enn i de øvrige medlemsmøtene. 
De ordinære medlemsmøtene byr på kunstneriske 
innslag i tillegg til foredrag av fremtredende og 
kunnskapsrike foredragsholdere! 

Hilsen Styret 
 

 

Kontakt med SUL 
Postadresse: Senioruniversitetet i Lillestrøm,  
Postboks 394, 2001 Lillestrøm. 
E-post: sul@u3a.no. Nettsider: www.sul.u3a.no. 
Aldersgrense for medlemskap: 55 år. 
Kontingent: kr 200 (kr 100 etter 1. juli). pr. person. 
Innmeldingsskjema på medlemsmøtene og på 
www.sul.u3a.no. Det er for tiden venteliste.  
Alle medlemmer med e-postadresse som ikke er 
registert hos oss bes om å oppgi denne for jevnlig å 
kunne motta informasjon fra styre og komiteer.
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Medlemsforedrag høsten 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 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. 11.40. Salg av billetter til ikke-
medlemmer starter kl. 11.45. Ikke-medlemmer betaler 
normalt kr 100 i inngangspenger. 
Kafeen Scene 5 er åpen for servering etter møtet. 
Tirsdag 8. september 2015  

Åge Tovan og Bjarne Jensen: 
"Kommunereformen – 
demokratisering eller 
byråkratisering?". 
Bjarne Jensen er professor i 
forvaltningsøkonomi ved 
Høgskolen i Hedmark og har 

vært rådmann i Bergen og Kristiansand. Åge Tovan har i 
12 år vært ordfører i Lørenskog. De har således den beste 
bakgrunn for å belyse og mene noe om ønskeligheten av 
kommunesammenslutninger på Nedre Romerike. 
Tirsdag  13. oktober 2015 

Rune Slagstad: "De nasjonale strateger 
og Finn Lied". Rune Slagstad er sosiolog, 
idehistoriker og professor tilknyttet Institutt 
for samfunnsforskning. Han har utgitt flere 
bøker, bl.a. «De nasjonale strateger» i 
1999. En av de omtalte strateger var Finn 
Lied som døde i fjor. Lied var i flere tiår 

leder for Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller og sto 
som industriminister for etableringen av Statoil, hvor han 
senere ble styreleder. 
 

Tirsdag 27. oktober 2015 (ekstra) 
"Aktuelt tema". 
Til dette møtet inviteres en foredragsholder 
som kan kommentere et viktig og tidsaktuelt 
tema. Det vil bli gitt mer tid til spørsmål og 
diskusjon enn på de regulære medlemsmøter. 

 

Tirsdag 10. november 2015 
Per Edgar Kokkvold: "Ytringsfriheten – 
en rett til å krenke?". 
Per Edgar Kokkvold har vært journalist og 
redaktør i Dagsavisen (Arbeiderbladet), 
generalsekretær i Pressens Faglige Utvalg 
og er nå bidragsyter i Aftenposten. Han har 

i mange år stått sentralt i debatten om god presseskikk og 
viktigheten av ytringsfrihet. 
Tirsdag 24. november 2015 (ekstra) 

Frank Aarebrot: "He’s dead, but he 
won’t lie down".  
Frank Aarebrot har valgt en Otto Nielsen-
sangtittel som tittel for sitt foredrag som 
dreier seg om hvorvidt de senere års 
økning for det politiske ytre høyre i 
Europa er en «døgnflue» eller varig trend. 

Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved 
Universitetet i Bergen og vil bl.a. være kjent for sine 200 
minutters forelesninger på TV. 
Tirsdag 8. desember 2015 

Øystein Kock Johansen: "Steder man 
bør ha sett i sitt liv". 
Øystein Kock Johansen er dr. philos. i 
arkeologi, forfatter, ekspedisjonsdeltaker 
og meget bereist. Han har bl.a. forfattet en 
biografi om Thor Heyerdahl som han 
samarbeidet med i mange år. Kock 

Johansen vil fortelle om steder man bør ha sett, enten de 
nås med charterfly eller ikke.  

Kunst- og kulturkomiteen 
Leder: Kirsti Ekker Larsen 
Påmelding til arrangementene på SULs medlemsmøter,  

eller til Kirsti Ekker Larsen,  
tlf.: 995 15 778 
e-post: kel@getmail .no. 
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. 

22.10 Det Norske Teatret, kl. 20.00. 
Halve Kongeriket - Norsk politikk - The Musical. 
Av Are Kalvø og Ingrid Bjørnov.  
Påmelding og betaling innen 01.09, kr 430. 
22.11 Lillestrøm Kultursenter, kl. 18.00. 
Nordisk festkonsert med Romerike Symfoniorkester.  
Påmelding og betaling innen 1.11, kr 220. 

17.01 Lillestrøm Kultursenter, kl. 
18.00. 
Romerike Symfoniorkester holder 
sin årlige nyttårs-konsert med 
dansere fra Norsk Ballettinstitutt. 
Påmelding og betaling innen 
1.12.2015, kr 220. 

 

27.01. Den Norske Opera og Ballett. kl. 20.00. 
La Traviata. 
Påmelding og betaling innen 5.11.15, kr 560. 

Reisekomiteen 
Leder: Wenche Ravn Wirum 

Påmelding til arrangementene på SULs 
medlemsmøter eller til  
Wenche Ravn Wirum,  
tlf. 979 51 241 
e-post: rwir@online.no. 

 

 

Roma, Sorrento og Capri 21-26. sept. 2015.  

På denne turen får vi oppleve historiske byggverk, 
himmelsk mat og vin og vakre naturopplevelser. 
Roma er ikke èn by, men tre ulike. Antikkens Roma, 
den religiøse, og hovedstaden i moderne Italia.  
Sorrento ligger idyllisk til på kalksteinklippene helt i 
den sydlige delen av Napolibukta.  
Capri er en øy rett utenfor Sorrento. Øya er spesielt 
kjent for ”den blå grotte”.  
 
Juletur. 
Reisekomiteen planlegger en juletur. Informasjon 
kommer senere. Se våre netttsider www.sul.u3a.no. 


