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Skrevet av Styret

C Publisert 04. oktober 2015

Foredragene starter kl 1200. Det blir kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene5 etter m tet. Salen åpner kl. 11.40 for

medlemmer.

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

12. januar 2016

Steinar Bunæs Trelastens betydning for utviklingen på Nedre Romerike.

Steinar Bunæs er sivilingeni r og lokalhistoriker. Han er engasjert i Skedsmo historielag og Sagelvas

Venner m.v. og har skrevet flere b ker om trevareindustrien på Str mmen og langs Sagelva. I foredraget vil

Bunæs ta opp hvor sentral trelastvirksomheten har vært for utviklingen av bosetting, transport og

næringsliv på Nedre Romerike.

9. februar 2016

Audun Kvale: Flyktningesituasjonen - utfordringer for kommunene.

Audun Kvale er spesialrådgiver på flykningefeltet i Kommunenes Sentralforbund (KS). Han er utdannet

cand. polit. med hovedfag i sosialantropologi, og har tidligere bl.a. vært leder for flyktningekontoret i Bod

kommune. Det store antall flyktninger vil få merkbare virkninger også for vårt land, og Kvale vil foredra om

de utfordringer og muligheter kommunene vil bli stilt overfor."

NB! Foredraget etterf lges av årsm tet i Senioruniversitetet i Lilestr m.

8. mars 2016

Henrik Syse: Religion og tro i et internasjonalt perspektiv.

Henrik Syse er filosof og samfunnsviter, tilknyttet PRIO (Institutt for fredsforskning, Oslo) som seniorforsker.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religi se perspektiver

og menneskerettigheter, Han ble nylig utpekt som medlem av komiteen for Nobels Fredspris.

12. april 2016

Medlemsm ter våren 2016 https://u3a.no/sularkiv/index.php/medlemsmoter-arkiv/1063-m...

1 of 2 3/21/2020, 8:53 PM



Kari Ormstad: Barn og eldre som farer ille — om vold, overgrep og omsorgssvikt i et

medisinsk/rettsmedisinsk og samfunnsmessig perspektiv.

Kari Ormstad er avdelingsdirekt r ved Folkehelseinstituttet. Hun har hatt mange utfordrende oppgaver

som rettsmedisiner.. Vi er så heldige å få bes k av henne igjen, etter hennes bes k hos oss våren 2014, og

hun vil ta oss med på en videre gjennomgang av aktuelle rettsmedisinske temaer.

26. april 2016

Hilde Henriksen Waage: USA og freden mellom Israel og palestinerne. Et helt mislykket prosjekt---

Hilde H Waage, forsker og historiker med Midt sten som spesialfelt, og professor ved universitetet i Oslo.

Hennes forskning har gitt oppsiktsvekkende informasjon om forholdene i Midt sten, og hun vil dele

kunnskapen med oss. Vi setter stor pris på at hun finner veien tilbake til oss etter hennes bes k våren 2014.

10. mai 2016

Bj rn Hansen: "Valget i USA".

Hansen har fått mye skryt for sin samfunnsinnsikt, ikke minst innen utenrikspolitikk. Han er kjent som en

hardtslående politisk reporter og en fryktet utsp rrer. Han dekket bl.a. forrige presidentvalg i USA, og har

skrevet boken "USA i flammer.

Han ble tildelt årets hederspris under Gullruten 2009 (https://no.wikipedia.org/wiki/Gullruten_2009). Han

er en av Norges fremste kjennere av amerikansk politikk.

Medlemsm ter våren 2016 https://u3a.no/sularkiv/index.php/medlemsmoter-arkiv/1063-m...

2 of 2 3/21/2020, 8:53 PM


