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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 

Leder: Birger Larsen, tlf. 995 15 778,  
e-post: blar@getmail.no.”. Alle som deltar 
på høstens seminar, er automatisk påmeldt 
til våren. De som ikke ønsker å delta, bes 
om å sende avmelding. Påmelding med e-
post til Else–Mari Kvarberg  
(e-m.k@online.no), evt tlf.  911 96 367. 

Alle påmeldinger vil bli bekreftet. Deltakeravgift for 
seminaret er kr. 500,- og betales til  
HSV-konto 1286 49 21181.  
Viktig: Merk betalingen med "Norden"! 
Betalingsfrist er torsdag 17. desember! 
Seminar om Norden  

 
14. januar: Folkene i Norden – hvem er de, og hvor 
kommer de fra? Kristningen av Norden. 
Universitetslektor John Mc Nicol, Universitetet i Oslo. 
21. januar: Middelalderen –tre riker og en union (1050 – 
1500) - Kalmarunionen. Førsteamanuensis Magne 
Njåstad, NTNU.  
4. februar: Hanseatene – Svartedauen - Reformasjonen. 
Førsteamanuensis Erik Opsahl, NTNU. 
18. februar: Tidlig moderne tid – to nordiske stater 
(1500 – 1814) – krig og fred. Professor Finn Erhard 
Johannesen. Universitetet i Oslo 
1 mars Norden 1814-1939 Politisk og økonomisk 
utvikling. Professor Pål Thonstad Sandvik, NTNU. 
17. mars: Utfordringene med å skrive norgeshistorie på 
en ny måte, med ny kunnskap og for en ny leserkrets. 
Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i 
Agder. 
7. april: Norden etter den 2. verdenskrigen, NATO og 
EU, Nordisk råd, Forsvarssamarbeid, Nordisk 
solidaritetserklæring, Finlands stilling. Sverre Jervell 
diplomat og sikkerhetspolitisk forsker. 
21. april: Finland fra 1807 til i dag (russisk 
overherredømme, borgerkrig, vinterkrigen og 
fortsettelseskrigen, etterkrigstid. Tidligere utenriks-
redaktør i Aftenposten Kjell Dragnes. 

Studiegrupper og kurs 
SUL arrangerer, eller tar initiativ til, diverse 
studiegrupper og kurs. 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 
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varamedlem, 
nettredaktør 
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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 våren 2016 
 
 

"Vi ønsker alle medlemmer velkommen til 
Senioruniversitets arrangementer våren 2016. 
Programmet omfatter medlemsmøter, seminar om 
Norden, studiegrupper, reiser og kunst- og 
kulturarrangementer. 
SUL starter det nye året med godt over 1.000 
medlemmer. Antall medlemsmøter er derfor utvidet. Ett 
av møtene 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.  
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Medlemsforedrag våren 2016 
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. 
 
12. januar 2016 

Steinar Bunæs "Trelastens betydning 
for utviklingen på Nedre Romerike". 
Rune Steinar Bunæs er sivilingeniør og 
lokalhistoriker. Han er engasjert i Skedsmo 
historielag og Sagelvas Venner m.v. og har 
skrevet flere bøker om trevareindustrien på 
Strømmen 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 
Aktuelt emne.  

Til dette møtet inviteres en person som kan 
kommentere et viktig og tidsaktuelt tema. 
Det vil bli gitt mer tid til spørsmål og 
diskusjon enn på de regulære 
medlemsmøter. 

Medlemsmøtet etterfølges av SULs årsmøte. 
 
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, religiøse 

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

 

12. april 2016 
Kari Ormstad: "Moderne medisinsk 
kunnskap og vitenskap i rettens 
tjeneste". 

Kari Ormstad har hatt mange utfordrende 
oppgaver som rettsmedisiner. Vi er så 
heldige å få besøk av henne igjen, 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 er forsker og historiker 
med Midtøsten som spesialfelt, og 
professor ved Universitetet i Oslo. Hennes 
forskning har gitt oppsiktsvekkende 

informasjon om forholdene i Midtøsten.  

10. mai 2016 
Bjørn Hansen:  "Valget i USA - Kan republikanerne 

ta tilbake det hvite hus?". 
Bjørn Hansen er journalist med 
mangeårig erfaring som utenriks-
politisk medarbeider i NRK. Han 
dekket bl.a. forrige presidentvalg i 
USA og har skrevet boken "USA i 
flammer". 

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. 

3.februar kl.12.00. Arcus, Gjelleråsen 
Omvisning, kr.200 pr. person 
Smaksprøver kr.130 pr. person 
Omvisningen varer ca. 1 time og 45min. 
Anlegget er tilrettelagt for bevegelseshemmede , men vi 
gjør oppmerksom på at det er mye gangtid. 
Påmelding og betaling innen 8.1.2016. 

17.februar  kl.19.30 Oslo Nye Teater 
Den glade enke  kr.470. 
Påmelding og betaling innen 9.12.2015 
 
20.april kl.12.00 Galleri Würth 

Landskap - Verk fra Sammlung Würth 
presenterer et utvalg bilder og 
skulpturer fra en periode på 130 år av 
den moderne kunsthistorien. 
Vi inviterer til enkel lunsj og 
omvisning, kr 125. 
Påmelding og betaling innen 4.4.2016 
 
 

 

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. 

t 

 
Bratislava 6. – 10. juni 2016 

Bratislava er hovedstad og største by i Slovakia. Byens 
historie har vært kraftig påvirket av mange forskjellige 
folkeslag, som østerrikere, tsjekkere, tyskere, ungarere, 
iøder og slovakere.   
Bratislava har en malerisk gamleby og et uteliv med 
blant annet gode restauranter og sjarmerende kafeer. 
 
En dagstur til Koster er planlagt til 3. mai. 
 
Nærmere opplysninger vil bli annonsert senere på 
hjemmesidene. 


