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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 en fortsatt uforutsigbar 
koronasituasjon, vil det kunne bli 
endringer i seminarprogrammet. 
Nærmere informasjon vil bli gitt. 

  

Seminar om nordområdene, Island og 
Vesterhavsøyene 

 
21. januar "Norges forhold til nordområdene". Tidl. 
diplomat og generalkonsul i Murmansk/Arkhangelsk Odd 
Gunnar Skagestad, Oslo 
28. januar "Norge i Vesterhavet: Færøyene, Shetland og 
Orknøyene". Forfatter og tidl. programleder i TV 2 Jan 
Ove Ekeberg, Fredrikstad 
4. februar "De baltiske land: Tilbakeblikk og skråblikk 
med hovedfokus på Litauen".  
Tidl. Ambassadør Leif Arne Ulland, 
Utenriksdepartementet 
4. mars "Island – historie, språk og litteratur". Pensjonert 
lærer og rektor Albert Einarsson, Oslo 
11.mars «Island – geografi, samfunn og politikk». 
Pensjonert lærer og rektor Albert Einarsson, Oslo 
15. april «Finnmark mellom øst og vest – historie og 
samfunn». Filmregissør Knut Erik Jensen, Honningsvåg 
29. april «Svalbards historie, norsk politikk og 
forvaltning i et Arktis i endring». Sysselmann Kjerstin 
Askholt, Longyearbyen 
6. mai «Norge og Russland – naboer i nord gjennom 
tusen år. Hva nå?». Tidl. ambassadør Øyvind Nordsletten, 
Utenriksdepartementet 
20. mai «Grenser, etnisitet og migrasjon: En historisk 
oversikt». Professor em. Einar A. Niemi, Univ. i Tromsø 
 
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 

Thor Halvorsen 
sekretær  

  

 

 
      Mary Lyford  

      kasserer 

Anny Klafstad 
styremedlem 

 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. 
 
Støtt Senioruniversitet i Lillestrøm - la SUL bli din 
Grasrotandel-mottaker! 

 

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 våren 2021 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer  
våren 2021. 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.  
 
Vårens «aktuelle tema» blir foredraget den 13. april. 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 våren 
2021 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Foredragene 
starter kl. 12.00. Av smittesporingshensyn må deltakerne 
registreres. Benytt derfor billettsystemet for lukkede 
arrangement for bestilling av billetter til det enkelte 
arrangement. Nærmere informasjon vil bli gitt.  
 

12. januar    Solveig Aamodt, Seniorforsker         
Cicero og Harald Johansen, 
Geolog 
«Energi, Klima & Miljø» 
Foredrag og samtale/debatt rundt  
temaene: Klima- og miljøvennlig  
energi i et lavutslippssamfunn.  
Hva menes med en sektorspesifikk 
tilnærming? Hvilke tidsperspektiv 

snakker vi om, og hvilke tiltak vil gi størst effekt på 
mellomlang og lang sikt – lokalt, nasjonalt og globalt? 
Møteleder: Glenn Due Sørensen. 
 
9. februar          Lena Hammer, Sjefarkitekt ved 

byutviklingsavdelingen i 
Lillestrøm kommune 
«Den nye byplanen» 
Utviklingen i Lillestrøm går raskt og 
det vokser fram en moderne by. Den 
nye byutviklingsplanen handler om å 
styre utviklingen med en gjennomtenkt 
og helhetlig plan som bl.a. handler om 
fortetting, byggehøyder, grøntområder, 

byrom og trafikk. Det er også viktig å ivareta "hagebyen" 
som en viktig del av Lillestrøms særpreg. Planen som skal 
gjelde fram til 2060 kommer til politisk behandling senere 
på våren. 
Årsmøtet i SUL følger umiddelbart etter foredraget. 
 
9. mars    Tone Bye, Prosjektleder 

velferdsteknologi 
Pensjonistforbundet 
«Velferdsteknologi» 
er samlebetegnelsen for teknologiske 
hjelpemidler som skal hjelpe folk i 
hverdagen, og omhandler den delen av 
hjelpemiddelfeltet som kommunen har 
ansvaret for. Bruk av velferdsteknologi 
gir trygghet og bedre kvalitet på 

tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Bruk av 
velferdsteknologi vil også kunne øke den sosiale 
kontakten blant eldre. 

23. mars     Adm. Dir. Synnøve Bjørke, 
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. 
 
13. april    «Aktuelt tema» 

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

 
27. april  Thor Gotaas, «Norske utedoer» 

Historien om norske utedoer fra 
middelalderen fram til i dag. Hvordan 
var de ulike tradisjonene landet rundt? 
Utedoens historie belyser både 
sosialhistorie, kulturhistorie, sosiologi, 
psykologi, kjønnsroller og fremveksten 
av et moderne Norge. Foredraget om 

norske utedoer løfter fram noe allment og hverdagslig og 
setter det inn i en større sammenheng. 
 
11. mai   Advokatfirmaet Tønset, «Ny 

arvelov – hva betyr det for deg?» 
  

1.januar 2021 trer ny arvelov i kraft. Hvilke endringer 
følger av den nye loven – hva betyr det for blant annet 
pliktdelsarven til barna, arv til ektefelle og samboer, og 
hvem som kan sitte i uskifte?  
 
Et par erfarne advokater fra Advokatfirmaet Tønset gir 
deg svar på dette. 
 
I tillegg får du høre mer om hvem som bør skrive 
testament, hvem som burde endre sitt testament som en 
følge av den nye loven, i hvilken grad man kan 
testamentere bort hytta, begrense eller skjevfordele arven, 
samt kort om selve dødsboskiftet. 
 
   

   

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 for våren 2021: 
 
Februar/mars: Besøk på Åråsen. LSK sin historie som  
                            klubb og kulturinstitusjon. 
Mars/april: Omvisning i Nitja, Lillestrøm  

kunstsenter, med utstilling av Jenny 
Bringaker. 

Mai/juni:  Vandring langs Sagelva med Thor                         
Sørheim 

Juni:  Omvisning i NRK 
 
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 påmelding.  
 

Følgende turer er planlagt for sesongen 2021: 
 
Juni: 4-5 dagers tur til Kristiansund og 
Smøla med utflukt til Grip. Opphold 
underveis; på Dale Gudbrands Gard på 
Hundorp og på Quality Skifer Hotell i 
Oppdal. 
August: 3 dagers tur til Bergstaden 
Røros med «lokalmat-safari» og 
teaterforestillingen «Elden» 
Desember: Juletur 
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