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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 

Leder: Birger Larsen,  
Påmelding for nye deltakere ved e-post til 
blars@getmail.no, eller tlf. 901 04 764. Det 
er fortsatt noen plasser ledige. 
Deltakeravgift for seminaret er kr. 500 og 
betales til HSV-konto 1286 49 21181. 
Merk betalingen med "Kina"!  

 
 

Seminar om Kina  
 

 
 
 

8. september: "Keisertidens Kina - fra storhet til 
forfall".Torbjørn Færøvik. 
15. september: "Kulturkollisjon - da Vesten kom til 
Kina (1800-tallet)". Torbjørn Færøvik.  
29. september: "Kinas mislykte republikk (1912 - 
1949)". Torbjørn Færøvik. 
13. oktober: "Folkerepublikken Kina. Tiden under og 
etter Mao - fra Mao til Xi". Professor Arne Jon Isachsen, 
BI. 
20. oktober: "Et poetisk blikk på Kinas historie". 
Kinesisk poesi gir oss et fascinerende blikk på Kinas rike 
historie. Halvor Eifring,  Professor ved UiO. 
3. november: "Vårt skjeve blikk på Kina - nordisk syn 
på Kina: - handelsfolk, - misjonærer, sjøfolk, - 
eventyrere". Elisabeth S. Eide, pensjonert 
førsteamanuensis fra Nasjonalbiblioteket. 
10. november: "Kinesisk strategi og identitetsbygging 
for det 21. århundre". Harald Bøckman, Kinaforsker 
UiO. 
24. november: "Klima- og energiutfordringer - 
utviklingen i Kina". Knut Alfsen, seniorforsker CICERO. 
8. desember: "Kinas utenriks- og sikkerhetspolitikk". 
Bjørnar Sverdrup-Thygeson, forsker ved NUPI. 

Studiegrupper og kurs 
SUL arrangerer, og tar initiativ til ulike studiegrupper og 
kurs. SUL kan formidle kontakt når medlemmer selv tar 
initiativ til å sette opp f.eks. språkkurs eller 
diskusjonsgrupper. 
 
Spørsmål eller forslag om grupper/kurs kan rettes til 
styret. 
 
 
 

Styret høsten 2016 
 

 

 

 
Tore Lorentzen leder  
tlf. 992 07 703, eller e-post: 
tolorent@gmail .com 

 Pål Sørensen 
nestleder 

    
Gordon 
Christensen 
sekretær 

Harald 
Fagermoen 
kasserer 

Gerd Astrid 
Kvernmo 
styremedlem 

Inger 
Johanne 
Mola  
varamedlem 

 

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

Lillestrøm Kultursenter 
Lillestrøm 
Kultursenter har et 
rikt høstprogram med 
stor underholdnings- 
og informasjonsverdi 
for våre medlemmer.  
 

Kafeen Scene 5 serverer kaffe, vafler og lunsjretter i 
forbindelse med SULs medlemsmøter og seminarer. 
Se nettsidene www.li l lestrom-kultursenter.no. 

 
 

Senioruniversitetet 
i Lillestrøm (SUL) 

Program for høsten 2016 
 
 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til 
Senioruniversitetets arrangementer høsten 2016. 
Programmet omfatter medlemsmøter med foredrag, 
seminarserier, studiegrupper, reiser og kunst- og 
kulturarrangementer.  
 

De ordinære medlemsmøtene byr på kunstneriske 
innslag i tillegg til foredrag av fremtredende og 
kunnskapsrike foredragsholdere! Ett av medlemsmøtene 
vil være et "Aktuelt tema"-møte. Da tar vi opp et viktig 
og tidsaktuelt tema, og det vil være mer tid til spørsmål 
og diskusjon enn i de øvrige medlemsmøtene.  
 

Hilsen styret 
 
 

 

Medlemsutviklingen 1993-2015 
Medlemstallet i juni 2016 er 1202. 

 

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.  
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Medlemsmøter/foredrag høsten 2016 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter andre tirsdag i 
måneden. Det er sosialt treff med anledning til å kjøpe 
kaffe og kaker og å ha den gode samtalen fra klokken 
11.00. 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. Salg av billetter til ikke-medlemmer 
starter kl. 11.45. Ikke-medlemmer betaler normalt kr 100 
i inngangspenger. 
Kafeen Scene 5 er åpen for lunsjservering etter møtet. 
 
13. september 2016 

Marie Benedicte Bjørnland: "Dagens 
trusselbilde". Bjørnland har vært sjef for 
Politiets sikkerhetstjeneste siden juni 
2012. PST har som viktig samfunns-
oppgave å gjøre det trygt å bo i Norge. Fra 
sitt ståsted vil hun orientere om den 
aktuelle sikkerhetssituasjonen. 

 
11. oktober 2016 

Kashif Waqar Faiz: "Hjerneslag - 
symptomer, diagnostikk og 
behandling". Faiz er spesialist i nevrologi 
og overlege ved AHUS. Han har 
undersøkt årsaker til forsinket innleggelse 
ved hjerneslag, og vil snakke om 
symtomer og risikofaktorer blant 

hjerneslagpasienter. 
 

25. oktober 2016 
Aktuelt tema. 
Til dette møtet inviteres en person for å ta 
opp/kommentere et viktig og tidsaktuelt 
tema. Det settes av mer tid til spørsmål og 
diskusjon enn på våre regulære 
medlemsmøter. 
 

8. november 2016 
Tor Bukkvoll: "Russland – opp-
rustning og stormaktsambisjoner". 
Tor Bukkvoll har som seniorforsker ved 
Forsvarets Forskningsinstitutt inngående 
kunnskap om den politiske utviklingen i 
Russland og Ukraina – en innsikt som 
han vil dele med oss. 

 

22. november 2016 
Jørn Lier Horst: "Om å være 
krimforfatter og politi." Jørn Lier Horst 
har bakgrunn som en av landets mest 
erfarne politietterforskere. Med sine 
krimbøker og barnebøker har han vist 
innsikt i både mørke og gode sider av 
samfunnet og hos oss som  mennesker. 

  

13. desember 2016 
Tom Brenne: "Om de gamle 
juleheftene."  For å sette oss i 
julestemning kommer forfatteren Tom 
Brenne for å snakke om de gamle litterære 
juleheftene, som fra 1880-årene med 
fortellinger og illustrasjoner av kjente og 
lokale forfattere og kunstnere kom som et 

"kulturens pust" inn i norske hjem.  
 

Kunst- og kulturkomiteen 
Leder: Lut Sercu 
Påmelding til arrangementene på SULs 
medlemsmøter, eller til Lut Sercu,  
tlf.: 991 24 978, e-post: 
lut .sercu@online.no. 
Kontonr. 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. 
11. september kl.18.00 Lillestrøm kultursenter:  
Kristina från Duvemåla.  
Påmeldingsfristen var 7.5.2016. 
10. oktober kl. 11.30 Oslo 
rådhus: Omvisning 
"Rådhuset- bygget på ideer og 
kunst". Oppmøte i resepsjonen 
i god tid før kl. 11.30. 
Omvisning kl. 11.30 til 
ca.12.15. Pris 150,- pr. pers. Det 
er anledning til å spise lunsj i 
kantina etterpå. Angi i 
påmeldingen om du vil bestille 
lunch, så reserverer vi plass. Påmeldings- og 
betalingsfrist 27.9.2016. Maks. 30 pers. 

18.oktober kl. 10.00: Skedsmo gjenvinningstasjon 
ROAF. Det er mange trapper (5 etg.). Ikke tillatt med 
pacemaker under omvisningen”. Adresse: Bølervn. 93, 
Skedsmokorset.  Påmelding innen 30.9. Maks 28 pers. 

16. november kl. 1900: Den Norske Opera og 
Ballett: Madama Butterfly 
,Regi Stephen 
Langridges.  
Varighet 3,5 t.   
Pris: 600 kr.  
Påmeldings- og 
betalingsfrist 
5.9.2016. Gratis 
innføring en time før 
forestillingen. 

 
 
 
Reisekomiteen 

Leder: Brit Thoresen 
Påmelding til arrangementene på SULs 
medlemsmøter eller til Brit Thoresen tlf. 
957 80 941, e-post: 
oyvind.thoresen2@getmail .no 
 
 

 
Lofoten 22. - 26. august 2016 - en fantastisk 
naturopplevelse 
Naturen gjør stedet særpreget med sine ville og taggete 
fjell, frodige marker, lune viker og dype fjorder. Selv 

været er spennende i Lofoten. 
Det veksler fort mellom 
vindstille solskinnsdager til 
regn og sterk vind. På rad og 
rekke ligger idylliske røde 
rorbuer helt nede i 
vannkanten, og lukten av 

tørrfisk, ramsalt sjø og tjære er også en del av øyrikets 
vesen. Turen er fulltegnet. 

Juletur til Hedmarken tirsdag 6. desember 2016. 
Årets juletur går til Hedmarken. 
Vi skal bl.a. besøke 
Mammuthuset i Vang,  
www.mammuthus.info. Her vil vi 
få en omvisning og lunsj. Deretter 
går turen til det nye Prøysenhuset 
på Rudshøgda for omvisning. 
Dagen avsluttes med et 
Gardsjulebord på Simenstad 

Gard, Rudshøgda, hvor vi blir tatt imot av familien 
Braastad. Informasjon om påmelding og deltakeravgift 
kommer senere. 


