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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap (HSV) 
 

Leder: Kari Drangsholt 
E-post: kdrangsholt@gmail.com 
T: 932 81 728   
 
Vårens forelesningsrekke starter den 17. 
januar. Invitasjon med påmelding vil bli 
annonsert. Seminaravgiften er 500 
kroner. 

 

SEMINAR OM ENERGI, VERDENSROMMET OG 
SVARTEHAVSOMRÅDET 
 
17. januar. «Petroleum - det sorte gull fra dype hull». 
Professor em.Tor Bjørnstad, Universitetet i Oslo 
(Stjernesalen) 
31. januar. «Et fornybasert energisystem – realistisk?». 
Professor em. John Rekstad, Universitetet i Oslo 
(Stjernesalen) 
7. februar. «Tyrkia før og etter Atatürk». 
Førsteamanuensis Kjetil K. Fosshagen, Høgskulen på 
Vestlandet, Bergen 
(Stjernesalen) 
28. februar. «Religionens betydning i nasjonale 
konflikter med et særlig blikk på Balkan». 
Førsteamanuensis Cecilie Endresen, Inst. for 
Kulturstudier og orientalske språk,  
Universitetet i Oslo  
(Teatersalen) 
7. mars. «Reiser til Månen og Mars – europeisk 
samarbeid og norske bidrag innen bemannet romfart og 
utforskning». Fagsjef, Bemannet romfart og utforskning, 
Arvid Bertheau Johannessen, Norsk Romsenter, Oslo 
(Teatersalen)  
21. mars. «Fra Kepler til Copernicus – hva skjer i det 
nære verdensrom?». Forskningsleder Richard B. Olsen, 
Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller  
(Teatersalen) 
28. mars. «Kurderne - historie, kultur og spørsmålet om 
eget land». Forsker Nerina Weiss, FAFO, Oslo 
(Stjernesalen)  
6. juni. «Svartehavet: Tsaren, sultaner og ukrainere». 
Journalist Sidsel Wold, NRK, Oslo og historiker og 
forfatter Jan Erik Smilden, Dagbladet, Oslo  
(Teatersalen) 
 
Forelesningene arrangeres på tirsdager, starter kl. 12.00 
og varer ca. 2 timer inkl. 20 minutters pause. 
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       Styre.Leder@sul-lillestrom.no 
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Per Erik Borgen 
sekretær 

 
   

      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 2023 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer  
våren 2023. 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.  

 

Vårens «aktuelle tema» blir foredraget den 14. mars.  

Der vil være mer tid til spørsmål og diskusjon enn i  

de øvrige medlemsmøtene 
 
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 
2023 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. 
Foredragene arrangeres på tirsdager og starter  
kl. 12.00 i Stjernesalen. Invitasjon blir sendt 
medlemmene på forhånd. 
 
10. januar     «Svindelforsøk?» Vi ser stadig mer 

svindel i samfunnet vårt – du finner 
det i alle bransjer, og det er stor 

variasjon i både anvendte metoder og personer som 
blir forsøkt svindlet. Hvordan avdekker du om 
avsender har gode intensjoner eller om henvendelsen 
er ekte? Romerike Sparebank og Politiets 
nettpatrulje loser deg gjennom en forelesing med 
formål om å øke datasikkerheten din.  
 
24. januar     Regissør Atle Knudsen: «Film og 

virkelighet – om å ha regi på eget 
sorgarbeid». Knudsen har vært 
serieskaper og regissør på serien 
Etterglød som ble vist på NRK1 
sist høst, og som fortsatt kan sees 
på NRKTV. Han mistet sin kone 
etter at hun hadde hatt kreft i flere 
år, og opplevelsen har gitt 
inspirasjon til denne serien. 

Knudsen vil dele det han erfarte gjennom prosessen 
med å lage denne serien og sitt eget sorgarbeid. 
 
14. februar   Professor Svein-Erik Hamran: 

«På leting etter liv på planeten 
Mars» I februar 2020 landet NASA 
roveren Perseverance i Jezero- 
krateret på Mars for å lete etter 
mulig tidligere liv på planeten. Om 
bord var den norskutviklede 
georadaren Rimfax som er laget for 

å avbilde geologien under overflaten på Mars. 
Hamran vil fortelle om oppdraget Perseverance har 
på planeten Mars og presentere resultater som er 
oppnådd. 
 
 
 
 
 

14. mars    Geolog Harald Johansen: 
«Kryssing av Glomma  –  har vi 
god nok forståelse av leir-
avsetningene?» Foredraget vil gi 
oss innblikk i hvorfor en 
integrasjon av et mangfold av 
geologiske observasjoner og 
geofysiske data, sammenholdt med 
boredata, gir oss et forbedret 
beslutningsgrunnlag for rasrisiko 

ved store utbygginger i leirområder. 
 
18. april     Åge Dalsjø: «Historien om Norges 

vannkraft». Som tidligere 
vannkraftingeniør tar Dalsjø oss 
med gjennom utbyggingen av 
Norges vannkraft fra tidlig 1900-tall 
frem til dagens installasjoner på 
inntil 34.000 MW. I et normalår 
produseres det 138 TWh, 
tilsvarende 90% av Norges samlede 

kraftproduksjon. Hvordan øke/ videreutvikle denne 
kapasiteten ytterligere? For vannkraft har unike 
egenskaper, alene og som balansekraft i 
kombinasjon med andre fornybare energiressurser. 
   
9.mai.     Forfatter Sverre Gunnar Haga: 

«Død og fordervelse i 3 akter». 
Sverre Gunnar Haga synes synd på 
alle som ikke hører på opera, og har 
satt seg fore å redde disse ut av det 
ytterste mørket. Foredraget er 
operahistorien i kortversjon og er 

en humoristisk vandretur der Haga serverer 
morsomme og spennende anekdoter på veien, som 
hvorfor så mange sopraner dør i en opera? 
 
23. mai   Professor Anne Elise Eggen, UiT.   

«Hvordan står det til med den 
norske folkehelsa?» Foredraget tar 
utgangspunkt i Tromsø-
undersøkelsen som har pågått i 7 
runder siden 1974 med ca 45.000 
deltakere. Undersøkelsen har 
primært studert kroniske 
folkesykdommer. 

 
 

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 våren 2023: 
 
9. februar. Omvisning ved det nye Nasjonalmuseet  
i Oslo (kl. 12.00) 
9. mars. Omvisning på ny utstilling i museet Nitja i 
Lillestrøm (kl. 12.00)  
25. mai.  En vandrende teateropplevelse langs deler 
av Kongeveien i Rælingen med dens historie og 
spennende historier. Oppmøte på bygdetunet ved 
Rælingen kirke (kl. 12.00) 
8. juni. Vandring og omvisning i Botanisk hage på 
Tøyen i Oslo (kl. 12.00) 
 
For de leseglade er det mulig å melde seg på ulike 
lesesirkler som allerede er i gang, eller som blir 
startet opp i 2023. For påmelding: Kontakt Lene 
Haanshus via Messenger på Facebook. 
 

Reisekomiteen 
Leder: Wenche Andersen 
E-post:  
Reise.Leder@SUL-Lillestrom.no  
T: 452 96 385 
 

Informasjon om turene og detaljene 

rundt påmelding blir annonsert i 

egen e-post til medlemmene. Følgende turer er så 

langt planlagt/ under planlegging:   

 
5-9 juni: Helsingfors og Åland.  

 

I tillegg jobbes det med en Italiatur 5-6 dager i 

begynnelsen av september 2023. 
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