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Medlemsm tene starter kl 1200. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter m tet. Salen åpner kl. 11.40 for

medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl 11.45). På m tene er det kulturelt innslag og foredrag med

etterf lgende sp rsmålsrunde.

 

10. januar 2017

Cecilie Mauritzen, "Om å gi havet en stemme - forskning på Kon Tiki 2-ekspedisjonen"

Cecilie Mauritzen er forskningssjef ved Norsk institutt for vannforskning, er utdannet fysisk oseanograf

og er spesialist på storskala havsirkulasjon og klimaendringer i havet. Hun har utforsket Atlanterhavet

fra Ekvator til Arktis, både på forskningstokt og ved bruk av autonome forskningsplattformer.

Mauritzen har vært medlem av FNs Klimapanel siden 2006. Hun er medlem av Teknologirådet, Det

Norske Videnskaps-Akademi og Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning.

Hennes siste vitenskapelige ekspedisjon gikk fra Peru til Påske ya på en balsaflåte i 2015 (Kon Tiki

2-ekspedisjonen: http://kontiki2.com/home). I dette foredraget vil hun fortelle om hvordan man

bedriver moderne havforskning med bare solpaneler, kommuniserer forskning «real time» fra midt i

Stillehavet, og hvordan plastfors pling, klimaendringer og den store El Niño-episoden i 2015 til sammen

gav et tydelig bilde av at havet er under betydelig press.

24. januar 2017

Jan Erik Holst, "Nordiske kortfilmperler"

Jan Erik Holst er pensjonert direkt r for Norsk filminstitutt, filmkritiker, historiker og redakt r. Han

har bl.a. utgitt "Filmen i Norge del I og II", et leksikalsk verk over norske spillefilmer fra starten i 1911 til

2014, samt b ker om stumfilm, norsk filmpolitikk, nordisk-baltisk filmsamarbeid og ulike historiske

artikler om film i Norge.

Holst vil vise oss en perlerad av nordiske kortfilmer, med en kort innledning f r hver film. Vi får se både

morsomme, seri se og tankevekkende kvalitetsfilmer av kjente regiss rer fra de nordiske landene, og

vi kan bare glede oss!

7. februar 2017
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yvind Daaland Lesj , "Boliger, arbeidsplasser og transport i Lillestr m – planer og ideer"

yvind Daaland Lesj  er utdannet som Areal- og trafikkingeni r og har mastergrad i

Samferdselsteknikk fra NTNU i Trondheim.

Han startet sin yrkeskarriere med et kort opphold i Vegvesenet f r han begynte i Skedsmo kommune

hvor han har vært ansatt i 15 år. Her har han jobbet innenfor Areal og Transport med

trafikksikkerhetstiltak, skilting, samferdselsplan, vei- og gatebruksplan i Skedsmo, samt

reguleringsplaner i Lillestr m. Denne allsidige yrkesbakgrunnen har han fått som nyansatt i

planavdelingen, deretter i teknisk direkt rs stab og nå på Rådmannens kontor.

yvind Daaland Lesj  vil fortelle om ideer og planer som Skedsmo kommunes administrasjon arbeider

med og som påvirker utviklingen av Lillestr m og andre sentra i Skedsmo. I foredraget vil han også komme inn på

rammebetingelser og politiske f ringer som f lge av befolkningsutviklingen som er spesielt sterk i vårt område.

Foredraget etterf lges av SULs årsm te.

28. februar 2017

Stig Nyengen, "En biltur gjennom fem verdensdeler"

Han er et kjent navn i bilsports-Norge, etter en innholdsrik rallykarriere som varte fra 1990 til 2000.

Stig er konomiutdannet, og er også kjent for å drive forretning innen fast eiendom – både utleie og

utbygging -, og spesielt som daglig leder av 5 Trento treningssentre I Akershus, blant annet på Kjeller

og på S rumsand.

Stig har fått oppfylt sin guttedr m om å reise jorda rundt med bil. Han kj rte 60 000 kilometer i egen bil,

gjennom fem verdensdeler og 45 land. Bak bilturen jorda rundt ligger det en kjærlighet til geografi og

bilkj ring, samt lysten til å opps ke steder som ikke så mange andre bes ker.

Han skal videre i desember i år ut på en ny omfattende runde, bla til Amazonas.

14. mars 2017

Per Edgar Kokkvold, "Britene og Brexit - Blir det noe av det?"

Per Edgar Kokkvold har vært leder av Kringkastingsrådet siden 2014. Han har tidligere vært journalist,

utenriksredakt r og redakt r i Dagsavisen, vært leder for Pressens Faglige Utvalg, og satt i 17 år som

generalsekretær i Norsk Presseforbund. I 2013 ble han tildelt Fritt Ords honn r for sitt forsvar for

ytringsfriheten, og i 2015 den f rste som fikk tildelt Gunnar S nstebys minnepris.

Per Edgar Kokkvold har med sine poengterte og ofte overraskende uttalelser, levert vesentlige bidrag

til den offentlige debatten i en rekke kontroversielle saker. EU og Norge vil m te store utfordringer når

beslutningen som England har tatt om å trekke seg ut av EU skal f lges opp. Vi har invitert Per Edgar

Kokkvold til å snakke om «Britene og Brexit», og han stiller sp rsmålet - «Blir det noe av det?».

4. april 2017
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Per Egil Hegge, "Norsk - ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og mest presise språk"

Per Egil Hegge har vært redakt r i Aftenposten, korrespondent i Washington DC, London og i Moskva.

Han har skrevet b ker om sovjetisk og amerikansk politikk, biografier om blant annet Fridtjof Nansen

og Kong Olav, og gitt ut en rekke b ker om språk. Som pensjonist har han sin faste språkspalte i

Aftenposten, en spalte som mange har glede av og leser med stor interesse. Han er tildelt

«Narvesenprisen» og «Gullpennen», og ble i 2003 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Hegge er aktiv i riksmålsbevegelsen, og er medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

Selv om Per Egil Hegge ikke har universitetsutdannelse innenfor språkfaget, er han levende opptatt av

hvordan vi bruker språket vårt i skrift og tale. Hans siste bok «Den norske folkesjela» kom i oktober 2016. Boken tar for seg alle

de ordene som ikke bare karakteriserer oss nordmenn, men som kanskje også er med på å gj re oss til nettopp nordmenn.

9. mai 2017

Tommy S rb , "Kunst og rus - to gode f lgesvenner"

Kunsthistoriker, forfatter og humorist Tommy S rb  tar oss med på en reise i rusens og kunstens

historie. S rb  har store kunnskaper om musikk og musikkhistorie, er en entusiastisk formidler, og

liker å sette så vel musikk som kunst inn i et st rre idéhistorisk og samfunnsmessig perspektiv.

Tommy S rb  har siden 1995 skrevet om kunst og kultur - blant annet b kene «Norges kunsthistorie, en

kladd" og "Europas filosofihistorie». Flere av b kene er skrevet med en humoristisk vinkling. S rb  har

arbeidet som museumslektor på Nasjonalgalleriet, og har skrevet for en rekke norske teatre som

Agder Teater, Den Nationale Scene og Riksteateret, og for humorprogrammet "Hallo i uken".
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