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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 ledige plasser. 
Deltakeravgift for seminaret er kr. 500 og 
betales til HSV-konto 1286 49 21181. Merk 
betalingen med "USA/Japan"!  

 

Seminar om USA og Japan        

 
12. januar "Amerikanismen – en spesiell 
nasjonalideologi" Professor emeritus Ole O. Moen 

19. januar "Det amerikanske politiske system" Professor 
emeritus Ole O. Moen 

9.februar "USA – supermakt i dyp demokratisk krise?" 
Professor emeritus Ole H. Moen 

16. februar "Amerikansk valgkamp – image, penger og 
moderne politikk" Førsteramanuensis Hallvard Notaker 

2. mars "Hvor går USA?" Førsteamanuensis Hallvard 
Notaker 

9. mars "Japan fram til1867(slutten på shogunatet)" 
Japanforsker Eivind Lande 

23. mars "Japan fra 1867 til 1945" Japanforsker Eivind 
Lande 

6. april "Japan etter 1945" Japanforsker Eivind Lande 

27. april "Forholdet til Kina vedr. Sør-Kinahavet. 
Forholdet til Russland vedr. Kurilene og Sakharin" 
Tidligere utenriksredaktør i Aftenposten Kjell Dragnes 

 

 

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 
 

   
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 

Anne Gunn 
Sibeko 
varamedlem 

 

 

 

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. 

 

 

Lillestrøm Kultursenter 
Lillestrøm 
Kultursenter har et 
rikt vårprogram 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 våren 2017 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer 
våren 2017. Programmet omfatter medlemsmøter med 
foredrag, seminarer, studiegrupper, reiser og kunst- og 
kulturarrangementer.  
 

På de ordinære medlemsmøtene er det foredrag av 
fremtredende og kunnskapsrike foredragsholdere. Før 
foredragene er det kunstnerisk innslag.  
 
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.  
 
Senioruniversitetet skal være et forum for utveksling av 
kunnskap og erfaringer, og bidra til kontakt mellom 
medlemmene. Styret i SUL håper medlemmene vil 
benytte seg av både det faglige og sosiale tilbudet i 
programmet. 
 
Følg med på våre hjemmesider, der vi løpende legger ut 
informasjon om SUL og tilbud om aktuelle aktiviteter. 
 
Hilsen styret 
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Medlemsmøter/foredrag våren 2017 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Det er sosialt 
treff med anledning til å kjøpe kaffe, vafler 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. 
 

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.  Hun vil 
i foredraget fortelle om å utføre moderne 
havforskning fra en flåte midt i Stillehavet.  

 

24. januar 2017 
Jan Erik Holst: "Nordiske 
kortfilmperler" 

Holst vil vise oss en perlerad av nordiske 
kortfilmer, med en kort innledning før 
hver film. Vi får se både morsomme, 
seriøse og tankevekkende kvalitetsfilmer 
av kjente regissører. 

 

7. februar 2017 
Peter Butenschøn: "Byutvikling i 
Lillestrøm" 
Er Lillestrøm en selvstendig by, eller bare 
en slumrende soveby ved toget til Oslo? 
Hva er i så fall "det bymessige"? Har 
Skedsmo kommune og folk i byen egentlig 
skjønt hva byliv og bykultur er for noe i 

det 21. århundre?  

Foredraget etterfølges av SULs årsmøte. 
 

28. februar 2017  

Stig Nyengen: "En biltur gjennom fem 
verdensdeler" 
Stig Nyengen har fått oppfylt sin 
guttedrøm om å reise jorda rundt med bil. 
Han kjørte 60 tusen kilometer i egen bil, 
gjennom fem verdensdeler og 45 land. 

 

14. mars 2017 

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. 

 
4. april 2017 

Per Egil Hegge: "Norsk −−−−  ett av 
verdens vanskeligste, mest nyanserte 
og mest presise språk!" 
Hegge har vært redaktør i Aftenposten, 
korrespondent i Washington DC, London 
og i Moskva. Som pensjonist har han sin 
faste språkspalte i Aftenposten, en spalte 

som mange har glede av og leser med stor interesse. 
 

9. mai 2017 

Tommy Sørbø: "Kunst og rus - to 
gode følgesvenner" 

Kunsthistoriker, forfatter og humorist 
Tommy Sørbø tar oss med på en reise i 
rusens og kunstens historie. Sørbø er en 
entusiastisk formidler, og liker å sette så 
vel musikk som kunst inn i et større 

idéhistorisk og samfunnsmessig perspektiv. 
 

 

Kunst- og kulturkomiteen 
Leder: Lut Sercu 
Påmelding til arrangementene på SULs 
medlemsmøter, eller til Lut Sercu,  
tlf.: 991 24 978 eller e-post til 
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. (Informasjon om program og frister ble 
sendt som e-post til medlemmene 12. november 2016.) 

15. januar kl 18.00, Lillestrøm Kultursenter: 
"Nyttårskonsert med Romerike Symfoniorkester". 
Solister: Ingegjerd Bagøien Moe og Trond Halstein Moe. 
Pris kr. 240. Frist for påmelding og betaling 8.12.2016.  

 

27. januar kl. 19.00, Lillestrøm Kultursenter:  
"Knut Anders Sørum", vinner av Stjernekamp 2016. 
Han kommer med bandet og en god blanding av kjente 
og kjære og nye sanger. Pris: kr. 350. Frist for 
påmelding og betaling: 5.12.2016. 

 

28. mars kl. 13.00, Det Norske Teatret:  
"Etterlyst: Jesus", matiné 
med Bjørn Eidsvåg.  
"Fra bedehushistoria til kva 
for ein Jesus trenger vi i dag?"  
Pris kr. 445. Frist for 
påmelding og betaling: 
18.11.2016. 

  

Juni: Omvisning på Det kongelige slott.  
Flere opplysninger senere. Billetter blir lagt ut i mars. 

 

 

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

Sommerturen 6.–11. juni går til Stavanger – 
med "Flor & Fjære" 
Det blir en rundtur med buss med overnatting i 

Kristiansand. Vi 
skal bl.a. besøke 
"Det amerikanske 
Lista", kjøre 
Nordsjøveien langs 
Jæren til Stavanger, 
hvor vi skal bo i tre 
netter. Områdets 
største 
turistattraksjon er 

"Flor og Fjære" på øya Sør-Hidle, hvor vi får oppleve 
en blomstrende hage med tropiske palmer og eksotiske 
planter. Vi skal også besøke Utstein Kloster. Fra 
Stavanger går turen med ferge fra Lauvvik til Lysebotn. 
Videre over til Setesdal med overnatting på Hovden før 
retur til hjemsted. Informasjon om påmelding kommer 
senere. 


