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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap (HSV) 
 

Leder: Kari Drangsholt 
E-post: kdrangsholt@gmail.com 
T: 932 81 728   
 
Høstens forelesningsserie starter den 6. 
september. Invitasjon med påmelding vil 
bli annonsert. Seminaravgiften for 
høstens forelesningsrekke er 500 kroner. 

  

SEMINAR OM KONFLIKTFYLTE LAND I 
EUROPA, PANDEMIER OG LIVET I HAVET 
 
6. sept. «Landet i utkanten – Ukrainas historie fra 880 
e.Kr til 1991». Statsviter og sjefsforsker, Tor Bukkvoll, 
Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller  
(Teatersalen) 
20. sept. «Mellom øst og vest – Ukraina etter 
Sovjetunionens fall». Statsviter og sjefsforsker Tor 
Bukkvoll, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller  
(Teatersalen) 
27. sept. Konflikter på Balkan: Et historisk overblikk 
fram til 2. verdenskrig». Professor em.Svein Mønnesland, 
Universitetet i Oslo  
(Stjernesalen) 
18. okt. «Konflikter på Balkan: 2. verdenskrig, 
kommunismens fall og Jugoslavias oppløsning». 
Professor em.Svein Mønnesland, Universitetet i Oslo 
(Stjernesalen) 
1. nov. «Konflikter på Balkan: Sammenbruddet, krigene 
og arven etter Tito». Professor em.Svein Mønnesland, 
Universitetet i Oslo 
(Teatersalen)  
15. nov. «Journalisters arbeid i konflikt-områder». 
Journalist og forfatter Morten Jentoft, NRK Oslo 
(Teatersalen) 
29. nov. «Pandemier. Vaksiner før, nå og i fremtiden». 
Lege og ass. dir. Espen Rostrup Nakstad, 
Helsedirektoratet Oslo  
(Teatersalen)  
6. des. «Marin biologi – om livet i havet». Marinebiolog 
Terje Franklin-Alming, Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU, Ås 
(Stjernesalen) 
 
Forelesningene arrangeres på tirsdager, starter kl. 12.00 
og varer ca. 2 timer inkl. 20 minutters pause. 
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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 høsten 2022 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer  
høsten 2022. Programmet omfatter medlemsmøter  
med foredrag, seminarer, reiser og kunst- og 
kulturarrangementer.  

 
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.  

 

På de ordinære medlemsmøtene er det foredrag av 

fremtredende og kunnskapsrike foredragsholdere.  

Før foredragene er det kunstnerisk innslag.  
 
Følg med på vår Facebook- og hjemmeside der vi 
løpende legger ut informasjon om SUL og tilbud om 
aktuelle aktiviteter. 
 

Hilsen styret. 
 

 
 

 

mailto:Styre.Leder@sul-lillestrom.no
http://www.lillestrom-kultursenter.no/
http://www.scene5.no/


 - 2- - 3 - - 4 - 

Medlemsmøter/foredrag høsten 
2022 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Foredragene 
arrangeres på tirsdager og starter kl. 12.00. Invitasjon blir 
sendt medlemmene på forhånd. 
 
13. september    Lene Tønset,  Advokatfirmaet 

Tønset: ««Fremtidsfullmakt – 
trygghet for fremtiden».   

Hvordan skal dine økonomiske og personlige 
interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det 
selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme 
hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger 
klarer det selv Ved å nedfelle dine ønsker for 
fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan 
du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført 
selv om du på et senere tidspunkt i livet for 
eksempel skulle bli dement.  
 
11. oktober       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.  Oppholdet i Beijing ble 
forlenget med mange år utover 

vanlig tjenestetid og utover normal pensjonstid for 
ambassadører. I desember 2016 gjenopprettet Norge 
normale diplomatiske relasjoner, og Sæther fikk 
omsider vende hjem. Han har dermed den aller beste 
forutsetning for å fortelle oss om Kina og landets 
forhold til Norge. 
 
25. oktober     Professor emeritus i 

planteforedling ved 
NMBU Aasmund Bjørnstad: 
«Korn nok?»  
Vårt viktigaste biologiske 
mangfald møter vi i maten. 

Titusenvis ulike sortar sikra avlinga i ulike 
klima. Korn nok? var historias omkved, fram til 
1900-talet endra alt – og vi opplevde overflod.  Så 
kom krigen i Ukraina og minner oss på dette 
spørsmålet igjen. Gjennom tusenvis av år har korn 
tilpassa seg nye klima og nye kontinent. Denne 
mangfaldige arven treng vi nå.  

 
8. november    Spillanmelder i Level Up Norge og 

NRK Rune Fjeld Olsen: «Dataspill 
er kultur!»  
Hvorfor spiller over en tredel av alle 
nordmenn hver dag? Hva er egentlig 
dataspill i 2022? Rune Fjeld Olsen 

tar deg med på en reise gjennom spillmediet, som i 
dag er bredere, mer interessant og mer omfattende 
enn noen gang. Fra storslagen «science fiction» til 
virkelighetsnær sport, følelsesladede historier, 
kunstlignende opplevelser og engasjerende 
hjernetrim – dette er spill mediet anno 2022.Visste 
du forresten at mange har viktige og ekte sosiale 
nettverk med spillvenner, også i voksen alder? 
 
22. november      Fagbokforfatter Jens Olai 

Jensen: «Katti Anker Møller - en 
pioner for  kvinner og barns 
rettigheter» 
Katti Anker Møller var en pionér og 
sosialpolitiske entreprenør i kampen 

for barns rett til en verdig oppvekst. Hun startet 
mødrehjem, tok til orde for selvbestemt abort og 
prevensjon i en tid der alle disse temaene var omsluttet av 
skam og der hennes forslag ble møtt med sterk 
fordømmelse. Jens Olai Jenssen forteller om hennes 
barndom og oppvekst på kontroversielle Sagatun 
folkehøgskole på Hamar.  
 
13. desember     Pensjonert journalist og 

informasjonssjef Tor Cederkvist:  
 «Kåre Tveter – mannen og  
 bildene»  
Tor Cederkvist var i en årrekke fast 
kunstanmelder i Akershus 
Arbeiderblad og Romerike Blad. 
Hans nære vennskap med maleren 
Kåre Tveter gjennom kunstnerens 

30 siste leveår danner basis for foredraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiesirkel 
Studiesirkelen Energi, Klima 
& Miljø starter opp i 
september. Det vil bli sendt ut 
egen innbydelse til deltagelse. 

Målsettingen med studiet er å gi deltakerne ny faglig 
innsikt og en god generell forståelse av problemstillingen. 
I tillegg legger vi opp til at studiesirkelen skal være et 
sted for gode diskusjoner og sosialt samvær. 
 

 

Kunst- og  
kulturkomiteen 
Leder: Geir Grimstad 
E-post:  
KK.Leder@SUL-Lillestrom.no 
T: 977 43 468 
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 høsten 2022: 
 
24.aug Besøk og omvisning på Huseby gård 
Skedsmokorset (kl. 12.00) 
8. sept. Vandring i skulpturparken langs Nitelva og 
flomvollen m/omvisning (kl.12.00)  
28.sept. Besøk og omvisning til Kistefos museum 
(kl.13.00)  
13.okt. Eldre arkitektur i Lillestrøm ved Ole Jakob Holt 
(kl.12.00)  
24. nov. Lunsjkonsert med KvartettQuartett på Connect 
Lillestrøm Kultursenter (kl. 12.00)  
 

Reisekomiteen 
Leder: Wenche Andersen 
E-post:  
Reise.Leder@SUL-Lillestrom.no  
T: 452 96 385 
Følgende tur er planlagt for høsten 

2022. Turen er FULLTEGNET.  

 

29. aug. – 3.sept. Tur til Helgelandskysten - verdens 

vakreste skjærgård. Helgelandskysten byr på 

spektakulære naturopplevelser med fjell og tinder, åpent 

storhav og lune viker, strender, store uberørte 

landområder, og en meget rik flora og fauna.  
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