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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 og 
miljøutfordringer 

18. jan. «Russland – stormakt i Polhavet». Journalist og 
forfatter Halvor Tjønn, Oslo 
25. jan. «Norges forhold til nordområdene». Tidl. 
diplomat og generalkonsul i Murmansk/Arkhangelsk Odd 
Gunnar Skagestad, Oslo 
1. feb. «Finlands historie – fra ca. 1800 til 1918». 
Journalist og forfatter Morten Jentoft, NRK, Oslo 
8. feb. «Finlands historie – mellomkrigstid og 2. 
verdenskrig». Journalist og forfatter Morten Jentoft, NRK  
1. mars. «Finland – etterkrigstid og fram til dagens 
samfunn og politikk». Journalist og forfatter Morten 
Jentoft, NRK  
15. mars. «Insekter og deres økologiske betydning».  
Professor em. Eline Benestad Hågvar, UMB, Ås  
29. mars. «Grenser, etnisitet og migrasjon i nord – en 
historisk oversikt». Professor em. Einar A. Niemi, Univ. i 
Tromsø 
3. mai. «Antibiotika-resistens – er bakteriene smartere 
enn oss?». Seniorforsker Live Nesse, Veterinærinstituttet, 
Oslo 
24. mai. «Havfysikkens innvirkning på livet i havet». 
Havforsker Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, 
Bergen 
31. mai. «Om vær og klima – hvordan værmeldingene 
blir til og klimaendringers påvirkning på været». 
Statsmeteorolog John Smits, Meteorologisk institutt, Oslo 
 
I 2022 arrangeres forelesningene på tirsdager, starter kl. 
12.00 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 

Per Erik Borgen 
nestleder 

Thor Halvorsen 
sekretær 
901 81 316  

 
   

      Laila Granli 

      Johansen  

      kasserer 
      997 62 639 

Anny 
Klafstad 
styremedlem 

Gunn Helen 
Molstadengen 
varamedlem 

Ivar Barlindhaug 
Nettredaktør/IT- 
leder 
992 26 320 

 

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 2022 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer  
våren 2022. 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 om USA den 22. 
mars. Der vil det 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 vår Facebook- og hjemmeside der vi 
løpende legger ut informasjon om SUL og tilbud om 
aktuelle aktiviteter. 
 

Hilsen styret. 
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Medlemsmøter/foredrag våren 
2022 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Foredragene 
starter kl. 12.00. Invitasjon blir sendt medlemmene på 
forhånd. 
 

11. januar  Ambassadør Svein Ole Sæther, 
«Kinas utvikling og forholdet til 
Norge» 
Da Norge «kom i fryseboksen» etter 
Nobels fredsprisutdelingen til Liu 
Xiaobo var lillestrømlingen Svein Ole 
Sæther Norges ambassadør til 
Kina.  For å unngå at en etterfølger ikke 

ble godkjent av kinesiske myndigheter, ble oppholdet i 
Beijing forlenget med mange år utover vanlig tjenestetid. 
Han har dermed den aller beste forutsetning for å fortelle 
oss om Kina og landets forhold til Norge. 
 
15. februar      Journalist og programleder Hege 

Holm sammen med psykiater og 
sexolog Haakon Aars: «Sex etter 
60» 
Noen tror at seksuallivet ender når   
pensjonen starter. Gjennom podkast-
serien «Sex over 60» på NRK har Hege 
Holm og Haakon Aars vist at slik er det 
ikke. I serien tar de to opp en serie 

temaer av både psykologisk og fysisk art, som har 
betydning for et rikt seksualliv livet ut. Nå vil de ha en 
samtale som belyser en rekke temaer som har betydning 
for samlivet til seniorer. 
 
8. mars  Direktør Åse Wetås i 

Språkrådet, «Det norske språket i 
utvikling»  
Hvordan står det til med språkbruken i 
Norge i dag? Hvor truet er egentlig 
norsk? Snakker vi alle engelsk om 
hundre år? Eller går den språklige 
infrastrukturen på skinner? Får alle 
språkbrukere i Norge oppfylt 
rettighetene sine?  

Åse Wetås forteller om tilstanden til norsk og de andre 
språka som Norge har ansvar for, og den nye språkloven 
som skal verne og styrke språka våre. 
 
 
 
 

22. mars          Anders G. Romarheim, leder for 
Senter for Internasjonal Sikkerhet, 
Forsvarets Høgskole, «USA».  
Anders vil snakke om polarisering og 
konspirasjoner i dagens USA.  
USAs demokrati er under kraftig press 
og kan ikke lenger tas for gitt.  
Drivkrefter ligger blant annet i falske 
nyheter og konspirasjonsteorier som 

QAnon. Men det ligger også forklaringer til dagens 
problemer i det politiske systemet og dets historikk. 
 

5. april            Lasse Espelid, «En god latter 
forlenger livet!» 
Det inviteres til et humørfylt og 
lattervekkende kåseri om norsk humor. 
Foredragsholder legger vekt på å trekke 
frem ulike sider og eksempler på norsk 
humor, - i mange ulike fasonger og 
stilarter. Foredraget gir en oversikt over 

utviklingen av humor i vår tid, med historiske tilbakeblikk 
som bakteppe for "dagens humor". Så her gjelder det å 
"henge med i svingene" - og kanskje særlig for oss som er 
litt opp i årene! 
 
26. april Professor Vebjørn L. Horsfjord, 

«Religioner – like og forskjellige» I 
en tid der samfunnet vårt blir stadig mer 
religiøst mangfoldig, er det spennende å 
se hva som skiller og hva som er likt 
mellom folk med ulik tro.  
 

Vebjørn Horsfjord er professor i religion, livssyn og etikk  
ved Høgskolen Innlandet, Hamar. Horsfjord har utgitt  
flere bøker blant annet Global kristendom, og Religion i  
Praksis. I foredraget vil han belyse noe av det som forener  
og skiller folk utfra deres tro. 
  
10. mai.         Marinbiolog og seniorforsker: 

Hartvig Christie, NIVA, 
«Vannforskning -  Oslofjorden og 
andre deler av kysten.» I Oslofjorden 
ser vi en utvikling der flere naturtyper og 
arter fra havets planter og opp til fisk blir 
borte eller er i sterk tilbakegang. Også 
andre områder langs kysten sliter med 
liknende problemer. Foredragsholder tar 

opp ulike årsaks-sammenhenger til denne utviklingen, og 
hvilke ringvirkninger det har på hele kyst-økosystemet 
når sentrale naturtyper og arter blir borte.  
 

Kunst- og  
kulturkomiteen 
Leder: Turid Abelset 
E-post:  
KK.Leder@SUL-Lillestrom.no 
T: 957 63 242 
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.   
 
Planlagt program for våren 2022: 
 
16. januar: Nyttårskonsert med Romerike 

Symfoniorkester, Lillestrøm Kultursenter. 

10. februar: Omvisning på Munchmuseet, Bygget  

og arkitekturen.  

Mars/april: Omvisning Nitja, Muséet for  

Samtidskunst, Lillestrøm.  

Mai/juni: Besøk på 

Roseslottet med guidet 

omvisning, Frognerseteren.  

 

 
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 tur er planlagt for våren/sommeren 2022:  
 
Juni: Tur til Irland 12.-17. 
juni. Vil du oppleve både 
vill og vennlig natur, 
vennlige og åpne 
mennesker, kultur og 
gammel historie, trivelige 
puber, smake Guinness 
eller whisky? Da er Irland noe å tenke på! Turen var satt 
opp i juni 2020, men ble da avlyst. 
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