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Medlemsm tene starter kl 1200. Det blir kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene5 etter m tet. Salen åpner kl. 1140 for

medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl 1145). På m tene er det kulturelt innslag og foredrag med

etterf lgende sp rsmålsrunde. 

13. september 2016

Marie Benedicte Bj rnland: "Dagens trusselbilde"

Marie Benedicte Bj rnland har juridisk embetseksamen fra UIO i 1991, med spesialfag i amerikansk rett

fra University of North Dakota. Hun startet karrieren som juridisk konsulent i Konkurransetilsynet i

1992, og ble i 1993 tilsatt som politijurist i T nsberg politidistrikt. Bj rnland var etter det

dommerfullmektig i Skien og Porsgrunn tingrett, og dernest påtaleleder og visepolitimester i Vestfold

politidistrikt. I perioden 2005-2012 var Bj rnland politimester i Vestfold politidistrikt. Bj rnland tiltrådte

som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i juni 2012.

11. oktober 2016

Kashif Waqar Faiz: "Hjerneslag - symptomer, diagnostikk og behandling"

Kashif Waqar Faiz er spesialist i nevrologi, PhD, og er seksjonsleder/overlege ved Nevroklinikken og

forsker ved Avdeling for helsetjenesteforskning på Akershus universitetssykehus (AHUS). Faiz har

gjennom sitt doktorgradsarbeid unders kt årsaker til forsinket innleggelse og kunnskap om

symptomer og risikofaktorer blant pasienter med hjerneslag.

25. oktober 2016

Nils Holme: ”Krigsforsvar – eller bare vaktstyrker? Forsvarspolitikken ved et veiskille”.

Nils Holme var i mange år administrerende direkt r for Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller. Han er

utdannet sivilingeni r fra Norges tekniske h gskole, og har hatt en rekke ledende stillinger i Norge og

utlandet. Holme holder foredrag og skriver artikler og innlegg i dagspressen og forsvarstidsskrifter, og

skrev i 2013 rapporten “Forsvarspolitikken ved et veiskille”, utgitt av tankesmien Civita. Han har sin

egen blogg www.Tjodareik.no (http://Tjodareik.no), som er “et nettsted for kommentarer og innlegg til

saker i tiden, og for tidl s refleksjon”.

Til m tet er det satt av rikelig med tid til kommentarer og sp rsmål.

8. november 2016
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Tor Bukkvoll: "Russland – opprustning og stormaktsambisjoner"

Tor Bukkvoll har doktorgrad fra NTNU og er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Han

har forsket på politisk utvikling i Russland og Ukraina i en årrekke, spesielt innen forsvar og sikkerhet, og

regnes som Norges fremste Ukraina-ekspert. Han var "visiting research fellow" ved University of Oxford i

2008, og har undervist ved Forsvarets h gskole. Han har også i en periode arbeidet ved

Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO). Han er forfatter av en rekke publikasjoner og rapporter innen sitt

fagområde.

22. november 2016

J rn Lier Horst: "Om å være krimforfatter og politi"

J rn Lier Horst debuterte i 2004 med romanen “N kkelvitnet”, basert på en uoppklart drapsgåte. Han har

bakgrunn som en av landets mest erfarne politietterforskere, men er også kjent som en av Nordens mest

suksessrike krimforfattere med b ker oversatt til 25 språk. For sitt forfatterskap er J rn Lier Horst blant

annet bel nnet med den norske Bokhandlerprisen, Rivertonprisen, den nordiske Glassn kkelen og den

prestisjetunge Martin Beck Award. I tillegg til b kene om politif rstebetjent William Wisting skriver Horst

også for barn og unge.

13. desember 2016

Tom Brenne: "Om de gamle juleheftene" 

Tom Brenne tar oss med entusiasme inn i de gamle litterære juleheftene. Julehefter med fortellinger startet

for alvor på 1880-tallet, og kom som et «kulturens pust» inn i de tusen hjem. Bidragsytere var alt fra såkalte

folkeskribenter til våre mest kjente forfattere som Jonas Lie og Knut Hamsun. Samme spennvidde var det

blant kunstnerne som tegnet forsider, lagde kunstbilag og illustrerte fortellingene. Mange kunstnere og

forfattere fra Romerike har også bidratt, noe vi vil få eksempler på i foredraget. Tom Brenne er pensjonert

sivilagronom, og har gitt ut bok om de litterære juleheftene fra 1880 til i dag.

Medlemsm ter h sten 2016 https://u3a.no/sularkiv/index.php/medlemsmoter-arkiv/1140-m...

2 of 2 3/21/2020, 8:54 PM


