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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 
 

Leder: Birger Larsen,  
Påmelding for nye deltakere ved e-post til 
gc-chr@online.no, eller som SMS til tlf. 
951 46 819.  
Deltakeravgift for seminaret er kr. 500 og 
betales til HSV-konto 1286 49 21181. Merk 
betalingen med "Afrika"!  

 

Seminar om Afrika        

       
7. september " Afrikas historie frem til middelalderen " 
Professor emeritus Jarle Simensen. 
21. september "Slavehandel (all slavehandel, intern, 
kristen og muslimsk)". Therese Tjeldflaat, historiker, 
rådgiver ved Utlendingsnemnda.  
28.september "Kolonisering" Professor emeritus Jarle 
Simensen. 
12. oktober "Avkolonisering og frigjøringskamp" 
Seniorforsker, NUPI Morten Bøås. 
19. oktober "Selvstendighet – konflikt og krig". 
Tidligere ambassadør Jon Vea.  
2. november. "Selvstendighet – konflikt og krig"  
Seniorforsker, NUPI Morten Bøås.  
16. november "Økonomisk og sosial utvikling etter 
avkolonisering" Tidligere ambassadør Jon Vea. 
6. desember (endret dato) "Økonomisk og sosial 
utvikling etter avkolonisering " Direktør i Norfund, Kjell 
Roland. 
14. desember " Hva med fremtiden ?" Førsteamanuensis 
Ketil F. Hansen ved Universitetet i Stavanger. 

 

 

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 

Gerd Astrid 
Kvernmo 
nestleder 

Harold 
Misund 
sekretær  

    
Harald 

Fagermoen 

kasserer 

Anne Gunn 
Sibeko 
styremedlem 

Mary Lyford 
varamedlem 

Jan Erik 
Aamillom 
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  pr. person. 
Innmeldingsskjema på medlemsmøtene og på 
www.sul.u3a.no. 
 

 

 

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 2017 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer 
høsten 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 høsten 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. Salg av billetter til 
ikke-medlemmer starter kl. 11.45. Ikke-medlemmer 
betaler kr 100 i inngangspenger. 
Kafeen "Scene 5" er åpen for lunsjservering etter møtet. 
 

19. september 2017 
Riksantikvar Jørn Holme: "Hva gjør en 
Riksantikvar? – Om et land i stor 
endring ". 
Riksantikvar Jørn Holme har vist et 
imponerende og bredt engasjement for å 
ivareta viktig kultur i Norge. I vårt 
nærområde har Riksantikvaren hatt fokus 

på blant annet Blaker Skanse og Lensemuseet i Fetsund. 
 

10. oktober 2017  
Journalist Kjell Aasum, Romerikes 
Blad: "Postkort fra Romerike". 
Journalist og forfatter Kjell Aasum er en 
ivrig samler av gamle fotografier og 
postkort. Han har utgitt flere bøker om 
Romerike fra vårt nærområde. 

 
 

24. oktober 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. 

14. november 2017  
Politimester Steven Hasseldal: 
"Endringer i politiet". 
Hva kan publikum forvente av politiet i 
tiden som kommer? Får vi et bedre politi, 
eller får vi et politi som sentraliseres og 
flytter seg lengre unna publikum? 
Jon Steven Hasseldal er Romerikes nye 

politimester. Han er politiutdannet fra Politihøgskolen, 
og har tidligere erfaring som politimester på Sunnmøre 
og i Østfold.

28. november 2017  
Ambassaderåd Sirpa Nyberg: "Finland 
100 år". 
Finland ble selvstendig stat den 6. 
desember 1917, - på det finske folkets 

eget initiativ og etter lang tids arbeid. Når Finland feirer 
sitt 100-års jubileum er landet opptatt av sin historie, å ha 
perspektiv på fremtiden, og å verne om landets styrke 
med fokus på likhet og demokrati. 

12. desember 2017 
Bjørn Birch: "Teater og teaterliv".  
Bjørn Birch er styreleder i Kunstner-
foreningen og skuespiller av yrke. Han 
forteller om en rekke store scenekunstnere 
som Wenche Foss, Per Aabel, Aase Bye, 
Lalla Karlsen og Leif Juster, og flere. Han 
viser også klipp fra et utvalg forestillinger. 

 

Kunst- og kulturkomiteen 
Leder: Inger Margrethe Holmerud 

Påmelding til den ansvarlige for hvert 
arrangement eller på SULs 
medlemsmøter. Husk at du må skrive hva 
betalingen gjelder og hvem som har betalt. 
Kontonummer for 
betaling:1286 45 42733. 
e-post: gethen@holmerud.no 

Tur til Flysamlingen på 
Gardermoen onsdag 
23.august.  
Fremmøte på Lillestrøm 
jernbanestasjon, Jonas 
Lies gate kl.10.00. 
Omvisning og lunsj med 

baguett og kaffe/mineralvann etterpå. Pris 400 kroner. 
Påmeldings- og betalingsfrist: 15.08. e-post: 
gethen@holmerud.no. 

THE BOOK OF MORMON på Det 
norske teater 11.10.2017. 
Fristen for påmelding og betaling 
var 24 mai.  Billettene kan hentes på 
SULs møter til høsten, eventuelt blir de 
sendt hjem til deg/dere før 11.10.  
 

Omvisning i Operahuset onsdag 6.september kl 
12.00  
Vi har inntil 25 plasser, og vi blir delt i to grupper under 
omvisningen. Omvisningen varer ca en time og koster 
150 kroner. 

Påmelding til Turid Abelset tlf: 63838196 eller på e-
post: tuabel@live.no.  

Påmeldings og betalingsfrist: 30.08. 
 

Vi jobber med et konserttilbud i november. Vi 
kommer tilbake til når og hvor til høsten. 

 

Reisekomiteen 
Leder: Brit Thoresen 
Påmelding til arrangementene på SULs 
medlemsmøter eller til Brit Thoresen,  
tlf. 957 80 941 eller e-post:  
britturid.thoresen@gmail.com 

 

 

Bergstaden Røros 28. august - 1. september. 
Levende fortid og fargerik 
nåtid, 628 meter til fjells - 
besunget og beskrevet i både 
film og i bøker: Bergstaden 
Røros, grunnlagt i 1644. Byen 
som er på UNESCOs liste over 
verdens ypperste 
bevaringsverdige steder. Kjent 

som senter for kunstnere og kunsthåndverkere, med 
sølvsmier og verkstedutsalg for keramikk, tekstil og 
treskurd. Byen med de mange små og koselige butikker, 
handelssenteret i hele fjellregionen. 

Årets juletur går i år til Østfold 6. desember. 
Turen vil bli presentert i sin helhet 
på første mdlemsmøte i september. 
Første stopp blir på Soli Brug i 
Greåker. Videre går ferden til 
Gamlebyen i Fredrikstad, Dagen 
avsluttes med et deilig måltid på 
Geiteberg Kulturbruk som ligger 
på Tomter i Østfold. Etter at korn-
produksjonen ble opphevet har 
vertskapet laget et sted for 
kulturopplevelser av forskjellig 
slag og god kortreist mat.  


