
Medlemsmøter i vårsemesteret 2016 

Møtene arrangeres i Skedsmo Samfunnshus normalt hver første tirsdag i måneden 
kl.12:00 med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt. 

Tirsdag 5. januar Bjarne Haugstad: 

 

 

 

 «Einsteins teori for universet – hvilken betydning har 
hundreåringen for oss i dag?» 
 

Bjarne Haugstad er cand.real fra Universitetet i Bergen i 1971 og 
dr. philos fra UiO i teoretisk fysikk i 1981. Han var forsker ved FFI 
fra 1972 og forskningssjef samme sted fra 1983 til han gikk av 
med pensjon i 2010. I tiden 1975 – 1977 var han gjesteforeleser 
ved Stanford Center for Radar Astronomy. Han har deltatt og 
tidvis ledet, flere internasjonale forskningsprosjekt og 
samarbeidsfora innen forsvarsforskning. 
 
 

Tirsdag 9. februar Tor Cederkvist: 

 

 
 
 

 

 «Kåre Tveter – mannen og bildene» 
 

Tor Cederkvist er utdannet siv. ing. fra NTNU i Trondheim. Fram 
til pensjonsalder var han ansatt i Siemens Norge. Han var fast 
kunstanmelder i Akershus Arbeiderblad/Romerike Blad i en 
årrekke. I 2007 utga han boken «Landet som ikke er». I denne 
boken forteller han om det som er dagens tema: « Kåre Tveter – 
mannen og bildene». Tor Cederkvist var personlig venn med 
maleren Kåre Tveter fra midten av 70-tallet. Han ønsker å holde 
minnet om vennen og kunstneren levende gjennom dette 
foredraget, og han vil også vise en liten utstilling med noen av 
kunstnerens originalarbeider. 
 
 

Tirsdag 1. mars Loveleen Rihel Brenna: 

 
 

 
 

 

«Min annerledeshet, min styrke. Hvordan jeg har gjort to 
ulike kulturer til min egen» 
 
Loveleen Rihel Brenna er født i India, men har bodd i Norge siden 
1973. Hun er forfatter. Hun er utdannet i pedagogikk, psykologi og 
sosialpedagogikk med videreutdanning i migrasjon og flerkulturell 
forståelse. 
Hun har vært med i flg.: 
2001 Landsstyret i Norges Røde Kors og i styret for VOX, 2004- 
Oppnevnt leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FGU), 
2009 Brennautvalget, 2010 leder for Kvinnepanelet.  
I 2012 etablerte hun selskapet Seema AS (Selvstendighet – 
endring – empowerment – mestring – ambisjon) - der hun er 
daglig leder.  
Samme år ga hun ut boken «Min annerledeshet, min styrke» - en 



bok der hun viser oss de grep hun selv har tatt på veien mot 
selvstendighet.  
 
 

Tirsdag 5. april Pål Espolin Johnson: 

 
 

 
 
 
 

 
 «Levd liv. Portretter fra vår nære fortid» 
 

Pål Espolin Johnson er forfatter, lektor og journalist. Han var 
redaktør av studentavisen Universitas i 1965. Han er medlem av 
Den norske forfatterforening og Norsk faglitterær forfatterforening. 
Han begynte som dekksgutt og var senere reiseleder på 
hurtigruteskipet «Håkon Jarl». Han har vært lensmannsbetjent i 
Vest-Finnmark og college-lærer i Midt-Vesten. 
Han har flere bøker om Nord-Norge og hurtigruta på 
samvittigheten. 
Pål E. Johnson har laget flere bildeprogram/ foredrag, som han 
bidrar med på ulike arenaer. Hans mest etterspurte er «Nordover 
med hurtigruta», men PUSK har valgt hans ferskeste 
bildeprogram «Levd liv. Portretter fra vår nære fortid». Dette 
bygger på hans nyeste roman «Levd liv», utgitt i 2015. 

 
Tirsdag 3. mai Harald Stanghelle: 

 
 

 

 
 «Den aktuelle politiske situasjonen» 
  

Harald Stanghelle er norsk pressemann, født i Vaksdal i 1956. 
Allerede som 19-åring ble han redaktør og eier av lokalavisen 
Vaksdals-Nytt. Fra 1977 var han en periode fisker, vernepliktig 
soldat og presseoffiser ved Den norske FN-styrken i Libanon. Han 
var journalist i Dag og Tid i to år før han ble ansatt i 
Arbeiderbladet i 1982. Senere kom han til Aftenposten som 
nyhetsredaktør- og etter en periode som sjefredaktør i Dagbladet 
- tilbake til Aftenposten som politisk redaktør. Han er leder i Norsk 
redaktørforening. 
Stanghelle har mottatt en rekke priser: 1991 SKUP-prisen (delt 
med Alf R. Jacobsen), 2001 Den store journalistprisen og i 2006 
Gullpennen. 
 
NB. Temaet « Den aktuelle politiske situasjon», er en svært 
«nøytral» tittel. 
Her vil vi komme med en mer spesiell utforming av tema, når vi 
ser hva som er mest aktuelt i april/mai 2016. 

 
 

 

 

 



Medlemsmøter i Høstsemesteret 2016 

Møtene arrangeres i Skedsmo Samfunnshus normalt hver første tirsdag i måneden 
kl.12:00 med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt. 

Tirsdag 6. september Per Kristian Aale: 

 

 

 

«Italienernes opprør mot mafiaen» 
Per Kristian Aale er forfatter av boken «De modige. 
Italienernes opprør mot mafiaen». Aale har i flere år 
reist i mafiaens kjerneområder og intervjuet en rekke av 
dem som har engasjert seg i kampen mot mafiaen. Han 
uttaler følgende: «Den italienske mafiaen er mektigere, 
rikere og mer brutal enn noensinne, og den har nå 
spredt seg til store deler av Europa. Likevel er ikke 
situasjonen helt håpløs. Noen modige italienere har 
begynt å ta opp kampen med de organiserte 
kriminelle». 
Per Kristian Aale er utenriksjournalist i Aftenposten og 
mangeårig korrespondent i Moskva og Brussel. 
 
 

Tirsdag 4. oktober Liv Glaser: 

 

 
 
 

 

 «Grieg i ord og toner» 
Liv Glaser er pianist og musikkprofessor, kjent fra flere 
internasjonale musikkutgivelser og konserter. Hun 
debuterte i 1960 og fikk da strålende kritikker. Hun var 
sentral ved Festspillene i Bergen i 1962. 
Hun har utgitt en rekke plater. Allerede i 1963 utga hun 
66 lyriske stykker av Edvard Grieg. Senere ble det 
utallige utgivelser, spesielt med Mozarts sonater. Hun 
har mottatt en rekke priser; I 1989 Gammelengprisen 
og i 2004 Lindemannprisen. 
Liv Glaser tiltrådte som amanuensis ved Norges 
Musikkhøgskole da den startet i 1973, og hun ble 
professor samme sted i 1994. 

Tirsdag 1. november Ellen Kjos-Kendall: 

 

 

 

«Livet er NÅ – hva vil du med resten?» 
Ellen Kjos-Kendall har en variert bakgrunn, både i 
forhold til utdannelse og erfaring. Hun er teolog og har 
Phd-studier fra USA der hun fokuserte på utviklingen av 
moralsk forpliktelse og studier innen organisasjons- og 
lederutvikling. Hun har jobbet som selvstendig 
konsulent i 20 år med mange forskjellige kunder, og har 
bl.a. sittet som nestleder i den regjeringsoppnevnte 
Rømmingskommisjonen for akvakultur. Hun ga ut 
boken «Hva gir deg liv?» i 2001. I dag jobber hun som 
Etikksjef i DNB. 
 



 
Tirsdag 6. desember Øyvind Straume: 

 

 
 

 
Om Piet Hein: «Jeg s`gu min egen» 

Øyvind Straume definerer seg selv som kulturformidler, 
og han har utarbeidet en rekke litterære programmer 
som han har presentert ved flere Pensjonistuniversitet 
og på ulike bibliotek, i foreninger og institusjoner. 
Øyvind Straume kan nesten kalles en «gjenganger» i 
PUSK. I 2013 holdt han et fornøyelig foredrag «Fra 
Wessel til Wildenvey – og kanskje enda lenger», mens 
han på sitt besøk hos oss i fjor holdt et meget sterkt 
foredrag om Arnulf Øverland og hans tekster. 

 

 


