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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 
 

Leder: Kari Drangsholt 
E-post: kdrangsholt@gmail.com 
T: 932 81 728   
 
På grunn av den spesielle situasjonen 
denne høsten vil det kunne bli endringer 
i seminarprogrammet. Nærmere 
informasjon vil bli gitt. 

  

Seminar om reell kunnskap, post-brexit 
og nordområdene 

3. september "Media og falske nyheter". Tidl. redaktør 
og gen.sekretær i Presseforbundet Per Edgar Kokkvold. 
17. september "Vitenskap og media: 
Forskningsformidling og falsk kunnskap". Professor 
(em.) Svein Sjøberg, UiO. 
24. september "Brexit sett fra Europa".  
Forsker Øyvind Svendsen, NUPI, Oslo 
8. oktober "Frigjøring eller fallitterklæring? Historien  
om Storbritannias vei ut av EU". Førstelektor Øivind 
Bratberg, UiO. 
29. oktober «En vandring med Knut Hamsun gjennom 
Latvias dramatiske historie». Advokat og forfatter Hege 
Boman Grundekjøn, Kristiansand 
11. november «De baltiske land: Tilbakeblikk og 
skråblikk med hovedfokus på Litauen. Tidl. Ambassadør 
Leif Arne Ulland, Utenriksdepartementet 
26. november «Finnmark mellom øst og vest- historie  
og samfunn». Filmregissør Knut Erik Jensen, 
Honningsvåg 
3. desember «Grenser, etnisitet og migrasjon. En 
historisk oversikt». Professor (em.) Einar A. Niemi,  
Univ. i Tromsø 
10. desember «Norge og Russland – naboer i nord 
gjennom tusen år. Hva nå?». Tidl. Ambassadør Øyvind 
Nordsletten, Utenriksdepartementet 
 
Seminarene starter kl. 13.00 og varer ca. 2 timer inkl.  
20 minutters pause. 
 

 

  
Styret 

      
  

       Vidar S. Andersen, leder  
       tlf. 907 255 14, eller e-post 
       styre.leder@sul-lillestrom.no 

Harold Misund 
nestleder 

Eli Sundby 
sekretær  

    
      Mary Lyford  

      kasserer 

Thor Halvorsen 
styremedlem 

Anny Klafstad 
varamedlem 

Ivar Barlindhaug 
varamedlem & 
Nettredaktør 
 

 

 

Kontakt med SUL 
Postadresse: Senioruniversitetet i Lillestrøm,  
Postboks 394, 2001 Lillestrøm. 
E-post: post@sul-lillestrom.no.  
Nettsider: www.sul-lillestrom.no. 
Nedre aldersgrense for medlemskap: 55 år. 
Kontingent: kr 250 pr. person pr. år. 
Innmeldingsskjema på medlemsmøtene og på  
www.sul-lillestrom.no. 
 

 

Lillestrøm Kultursenter 
 

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

Se nettsidene www.lillestrom-kultursenter.no og 
www.scene5.no for oppdatert informasjon 

 
 

 
 

 

Senioruniversitetet 
i Lillestrøm (SUL) 

 
 

Program for høsten 2020 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer  
høsten 2020. Programmet omfatter medlemsmøter  
med foredrag, seminarer, reiser og kunst- og 
kulturarrangementer.  

 
På de ordinære medlemsmøtene er det foredrag av 
fremtredende og kunnskapsrike foredragsholdere.  
Før foredragene er det kunstnerisk innslag.  
 
Høstens «aktuelle tema» blir foredraget om Luftkvalitet 
den 10. november. Der 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 medlem- 
ene vil benytte seg av både det faglige og det sosiale 
tilbudet i programmet. 
 
Følg med på våre hjemmesider der vi løpende legger  
ut informasjon om SUL og tilbud om aktuelle  
aktiviteter. 
 

Hilsen styret. 
 

 
 

 

http://www.lillestrom-kultursenter.no/
http://www.scene5.no/
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Medlemsmøter/foredrag høsten 
2020 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Foredragene 
starter kl. 12.00. Maksimum antall deltakere pr møte er 
200. Av smittesporingshensyn må deltakerne registreres. 
Benytt derfor billettsystemet for lukkede arrangement for 
bestilling av billetter til det enkelte arrangement. 
Nærmere informasjon vil bli gitt.  
 
 
 

15. september      Professor Olav Njølstad: 
«Nobels fredspris, gjør den noen 
forskjell?» 
Nobels Fredspris er blitt kalt verdens 
mest prestisjefylte pris,  
og nyheten om hvem som blir  
tildelt årets fredspris, får som regel 
stor oppmerksomhet. Men hvilken 
betydning har prisen egentlig? Kan 
den gjøre en forskjell, og i så fall  

på hvilken måte og for hvem? Olav Njølstad er også 
sekretær for Den Norske Nobelkomite. 
 
13. oktober        Harald Johansen: «Geologi, 

bosetning & næringsutvikling 
på Romerike» 
Studier av topografi og prosesser under 
siste istids avslutning gir nye 
synspunkter på bosetningshistorie, 
ressurser og begrensninger.  
Foredraget gir oss innsikt i 
berggrunnsgeologien som er med på  
å styre mye av Romerikes muligheter 

og begrensninger. Et spesielt fokus vil bli lagt på 
kvikkleirebegrepet, og den risiko blåleira  
utgjør for fremtidig utbygging av bosetning, næring  
og infrastruktur på Romerike 
 
27. oktober   Jenny Nordtvedt, NUPI: «Norge i 

FNs sikkerhetsråd - muligheter 
og utfordringer» 
17. juni ble Norge valgt inn som 
medlem i FNs sikkerhetsråd for 
perioden 2021 og 2022. Hvilke 
muligheter og utfordringer vil  
Norge møte i Sikkerhetsrådet? 
Foredraget tar for seg de norske 
prioriteringene og hvordan små  

land som Norge kan oppnå innflytelse i FNs 
sikkerhetsråd. 

 
10. november      Forskningsdirektør Britt Ann  
                             Kåstad Høiskar, NILU 

«Luftkvalitet»  
God luftkvalitet er svært viktig for 

folks helse og trivsel. Hva er det som 

bidrar med luftforurensning i norske 

byer og hvordan står det egentlig til 

med lufta i Lillestrøm?  I områdene 

rundt byene våre forventes betydelig 

befolkningsvekst og økt urbanisering 

i årene som kommer. Hvordan sikrer 

vi bærekraftig byutvikling og god 

luftkvalitet i årene som kommer? 

 
24. november     Adm. Dir. Synnøve Bjerke, 

Roaf: «ROAF» 
Mange av oss mener å vite hva ROAF 
er. Vet vi at denne  
bedriften i vår kommune er en  
bedrift i verdensklasse, og vet vi 
hvilken samfunnsmessig  
betydning den har? Bedriften er viktig 
for Lillestrøm kommune  
som har klima og miljø som ett  

av sine mål. Både ROAF og vi kan alle bidra til at  
våre aktiviteter er i tråd med dette målet. 
 
8. desember   Avd. direktør Terje Wahl,                      

Norsk Romsenter 
«Norge som romnasjon» 
Norge har lenge vært en ledende 
nasjon innen anvendt bruk av 
satellitter for navigasjon, 
kommunikasjon og jord- 
observasjon. Det foreligger nå  
planer om kommersiell  
oppskytning av satellitter fra  

Andøya, en ny norsk romlov er på gang, og norske 
instrumenter skal både til Mars og opp på Romstasjonen 
i 2021.  
Foredraget vil gi en oversikt over de siste årenes 
utvikling, med omtale av noen bidrag fra lokale 
institutter og bedrifter.   
   
 
 
 
 
 

      

Kunst- og  
kulturkomiteen 
Leder: Mona Dovland 
E-post:  
KK.Leder@SUL-Lillestrom.no 
T: 922 84 884 
Det vil bli sendt ut egen innbydelse med 
informasjon om priser, frister  
etc. i god tid før man skal melde  

seg på de ulike arrangementene.   
Kontonummer for betaling: 1286 45 42733 
 
Planlagt program høsten 2020: 
August/september: Tur til Kistefosmuseet 
September/oktober: Omvisning i NRK 
Oktober/november: Teaterforestilling 
November/desember: Operaorkesterets  
Lørdagskonsert 

Foreløpig vet vi ikke om 
programmet fullt ut lar seg 
gjennomføre. Nærmere 
informasjon vil bli gitt. 
_______________________ 

 
Reisekomiteen 
Leder: Wenche Andersen 
E-post:  
Reise.Leder@SUL-Lillestrom.no  
T: 452 96 385 
Det vil bli sendt ut egen innbydelse med 
informasjon om priser, frister  
etc. i god tid før man skal melde seg på 
reisene. 

 

Vi legger opp til to reiser i Norge høsten 2020.  
 
2-3 September: Telemarkskanalen – Morgedal –  
Dalen Hotell – Uppigard Natadal 
Kanaltur, skihistorie og 
gårdstradisjoner i Telemark,  
med historiske Dalen Hotell 

 

Desember: Juletur til 

Maihaugen med etterfølgende 

besøk på Prøysenhuset 

(dagstur) 

mailto:KK.Leder@SUL-Lillestrom.no
mailto:Reise.Leder@SUL-Lillestrom.no

