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Referat fra Medlemsmøtet 4. januar 2011  
Detaljer 

Opprettet mandag 17. januar 2011 21:17  
Sist oppdatert mandag 17. januar 2011 21:17  
Publisert mandag 17. januar 2011 21:14  
Skrevet av Vevmester  
Treff: 432  

Tittel og fordragsholder: "Norsk, et av verdens vanskeligste, mest presise og nyanserte språk”; 
Per Egil Hegge, norsk journalist og pressemann. Han har vært redaktør i Aftenposten og 
A-magasinet, og vært korrespondent i Washington DC, i London, og i Moskva, hvor han ble kastet ut 
av Sovjetunionen i 1971. Han er også kjent for sin faste språkspalte i Aftenposten. 
Møteleder Kjell Solberg, referent Pål Spilling, antall til stede ca 300. 
  
Kjell Solberg ønsket velkommen, og uttrykte stor tilfredshet over det store antall fremmøtte. Møtet 
åpnet med allsang, med en tekst laget av Gerd Sæbø, til en melodi av Otto Nilsen til Alf Prøysens 
berømte sang ”Du skal få en dag i mårå”. Allsangen ble ledet av Kari Drågum, med Erik Amundsen 
ved pianoet. 
 
Kjell Solberg introduserte så Per Egil Hegge og overlot ordet til ham. 
Hegge’s foredrag tok for seg mange språklige finurligheter, samtidig som det var spekket med humor. 
  
Den økende globaliseringen har fått og vil fortsette å få innflytelse på det norske språket. Det vil si vi 
importerer ord, for eksempel fra dataverden, som mail, skanne, printe, fil, osv. Vi gjør ikke som 
islendingene, de prøver å holde språket sitt rent. De konstruerer nye islandske ord, etter behov, og 
definerer hva de skal bety. 
  
Eksempler på problemområder her er bruken av bestemt og ubestemt artikkel, bruken av komma, og 
bruken av dativ. Her nevnes noen få eksempler: 
 gå i seng med (en kjæreste); men ungene kan gå i sengen 
 vi skal gå gjennom hoveddøren, men vi skal gjennomgå saksdokumentene 
 det har oppstått problemer; men jeg har stått opp kl 8 i dag 
 Åslaug Haga; høvlet over Jan Pettersen i stortingssalen (tatt fra en avisreportasje) 

  
Vektleggingen av ord, eller deler av ord, bestemmer betydningen/meningen av ordene: 
 bonden var ute og hugget tømmer; han hadde med seg et par ekstra tømmer til hesten 

I tillegg vil betydningen av ord og utrykk være aldersbetinget og endre seg med tiden. 
  
En litt oppsiktsvekkende opplysning som Per Egil Hegge kom med, var at inntrøndersk tonefall i visse 
henseender har likhetstrekk med kinesisk uttale og at dette gjør det litt lettere for inntrønderne enn 
for andre nordmenn å lære seg kinesisk! 
  
Solvår Hafslund orienterte om aktiviteter i regi av Reise og kulturkomiteen, og oppfordret alle 
interesserte til å ta kontakt: 
 kinoforestillingene starter kl 12.00, og ikke kl 13.00 som annonsert 
 utstillingen i Nasjonalgalleriet av sakrale skatter fra Sovjetunionen, med omviser. Utstillingen er 

åpen frem til 16. Januar. 
 det planlagte besøket på Munch museet utsettes 
 det er billetter igjen til tre teaterforestillinger 



 den planlagte reisen til Portugal utgår på grunn av manglende interesse 
 turen til Kistefoss og Hadelands glassverk går som planlagt 
 det samme gjelder 3-dagers turen til Østerdalen 

  
Turgruppen arrangerer skitur, i flatt terreng, med fremmøte på Midtskog. 
  

Referat fra medlemsmøtet 1. februar 2011  
Detaljer 

Opprettet torsdag 10. februar 2011 15:08  
Sist oppdatert onsdag 21. september 2011 18:29  
Publisert torsdag 10. februar 2011 15:05  
Skrevet av Pål Spilling  
Treff: 820  

Tittel og foredragsholder: "Oppskriften på lykke": Ragnhild Bang Nes, psykolog og forsker ved Statens 
Folkehelseinstitutt. Møteleder: Kjell Solberg, referent Pål Spilling, antall til stede: 150 til 170. 
  
Møtet startet med solosang av Kari Drogum med Erik Amundsen ved pianoet. Hun sang “Räkna de 
lyckliga stunderna blott”. Deretter var det allsang "Gresshoppe og valmue" skrevet av Juul Hansen, 
oversatt fra dansk for Frank Robert. 
  
Kjell Solberg ønsket så alle velkommen, og introduserte så dagens foredragsholder, Foruten å være 
psykolog, er hun lykkeforsker med en doktorgrad innen temaet, og arbeider innen divisjonen psykisk 
helse. 
 I foredraget ønsket hun å svare på en rekke spørsmål som: hva er lykke?, hvorfor lykke?, og hvem er 
lykkelig? 
  
Doktorgradsstudien til Ragnhild Bang Nes viser at den grunnleggende følelsen av lykke og tilfredshet 
er ca 80 % styrt av genene. Vi påvirkes av ting rundt oss. Men de fleste av oss vil tilpasse oss rimelig 
raskt til en ny situasjon, og vende tilbake til vårt naturlige lykkenivå. Men selv om lykkenivået for en 
stor del er bestemt av genene, har vi gode muligheter til å influere på vår egen lykke. 
  
Lykke og livskvalitet handler om å oppleve tilfredshet og velvære. Denne kan være kortvarig, som en 
følelsesmessig respons på en god opplevelse. Men den har også en langtidseffekt, som en stabil 
grunnstemning inni oss. Lykke oppnås bl.a. gjennom å bruke egne ressurser for å realisere og utvikle 
seg selv, såkalt eudaimonisk lykke. Denne står i skarp kontrast til den hedoniske lykken, som består i 
ren nytelse, behag og velvære. 
  
I Norge er det generelt sett liten forskjell på lykkenivået hos kvinner og menn. Men undersøkelser 
viser at menn er noe lykkeligere enn kvinner. Det er også flere kvinner enn menn som har alvorlige 
depresjoner. Lykkenivået og livskvaliteten har innflytelse på levetiden. Lykkelige mennesker lever 
lengre, er mindre syke, og gjør det bedre i studier og arbeidsliv. 
  
Ragnhild Bang Nes avsluttet sitt foredrag med noen gode råd for å øke sin egen lykkefølelse: 
 etabler gode sosiale bånd med familien, venner, kolleger, og lokalemiljøet rundt deg 
 sett deg realistiske mål, som du innfrir ved å utnytte potensialet i deg. Dette gir 

mestringsopplevelser og øker lykkefølelsen 
 vær fysisk aktive sommer og vinter 
 fortsett å lære noe nytt, eller ta opp igjen en gammel hobby 
 nyt naturen og miljøet rundt deg; nyt øyeblikkets gleder 
 gi en hjelpende hånd til familien, naboer, og lokalmilhøet, og vis takknemmelighet når du selv 

blir hjulpet 



  

Referat fra medlemsmøtet 1. mars 2011  
Detaljer 

Opprettet torsdag 10. mars 2011 20:41  
Sist oppdatert torsdag 10. mars 2011 22:19  
Publisert torsdag 10. mars 2011 20:25  
Skrevet av Magne Yndestad  
Treff: 460  

Tittel og foredragsholder: "En tragikomisk reise i samtidskunsten", kunsthistoriker Tommy Sørbø. 
Møteleder: Kjell Solberg, referent Magne Yndestad, antall til stede ca. 150. 
Kjell Solberg ønsket alle hjertelig velkommen. Han rettet en spesiell velkomst til dagens 
foredragsholder. Deretter var det allsang "Jeg snører min sekk" av Margrethe Munthe med Karin 
Drågum som forsanger. Svein Ramstad hadde noen korte velformulerte betraktninger om humor fra 
Nord Norge. Han leste deretter brevet om "Fallkniven" fra boken Rett og urett.  
Kjell Solberg introduserte så dagens foredragsholder. Tommy Sørbø er fra Porsgrunn. Han har 
magistergrad i kunsthistorie. Han er også dramatiker og forfatter og har skrevet bøker om billedkunst 
og kunsthistorie. I tillegg er han billedkunstner og har blant annet hatt separatutstilling i Galleri 27, 
Oslo. 
Innledningsvis viste foredragsholderen et bilde/kunstverk av en urinal fra 1917. Kunstneren hadde 
selv ikke laget urinalen, men ved å ta den ut av sitt egentlige bruksområde, og sette den inn i en 
annen ramme/kontekst, ble den opphøyet til et kunstverk. En kjent kunstanmelder skrev entusiastisk 
om dette "tankevekkende" og "inspirerende" kunstverket, noe som fikk stor betydning for verkets 
status og verdi. Dette "kunstverket" ble forøvrig kåret til det viktigste kunstverk i det 20. århundre. 
Med utgangspunkt i nevnte kunstverk, prøvde Sørbø å forklare noen av tankene og idéene bak 
samtidskunsten. 
Samtidskunst kan blant annet oppfattes som en "hendelse" og ikke nødvendigvis en gjenstand 
som man kan se og som henger på veggen. I tillegg er samtidskunst ofte provoserende. Meget viktig 
er også "rammen" rundt kunstverket, for eksempel makt, penger og uttalelser fra autoriteter. Selv 
om det ikke ble uttalt direkte, kom det tydelig frem at foredragsholderen mente at mye av det som 
ble definert som samtidskunst, hadde lite på hjertet, var på ville veier og kunne i mange tilfeller 
sammenlignes med "Keiserens nye klær". En anerkjent samtidskunstner (ikke norsk) brukte sin egen 
pust som kunstverk. Når kunstneren pustet på kjøperen, solgte han sitt kunstverk. Kjøperen fikk 
kvittering og ble pålagt å ikke selge "kunstverket" videre. Men etter en tid oppdaget kjøperen at han 
kunne selge kvitteringen for store summer.Et annet eksempel er en utstilling i Kunstnernes hus, Her 
var alle rom tomme bortsett fra at i hvert rom stod en person og stilte de besøkende noen spørsmål. 
Mens man gikk gjennom rommene, kunne man forme sitt eget kunstverk inne i seg. Selve 
kunstverket bestod altså av de besøkenes egne tanker og forestillinger. 
Dette var bare et par konkrete eksempler på samtidskunst som ble belyst av foredragsholderen. 
Foredraget ble gjennomført i en humoristisk og lett ironiserende tone, samtidig som man 
umiddelbart forstod at man stod overfor en person med solide kunnskaper om kunst. Han fikk da 
også langvarig applaus etter foredraget samt stor takk og blomster fra PUSK´s leder. 
Til slutt var det orientering fra Kultur- og reisekomitéen om fremtidige planlagte aktiviteter. 
Nærmere opplysninger om de enkelte arrangementer vil bli lagt ut på nettet. 
  

 
 
 
 



Referat fra medlemsmøtet 5. april 2011  
Detaljer 

Skrevet av Magne Yndestad  
Treff: 416  

Tittel og foredragsholder: "Det norske Forsvaret, en politisk sovepute?" ved pensjonert generalmajor 
Tryggve Tellefsen. 
Møteleder: Henry Kjell Johansen, referent: Magne Yndestad, antall tilstede: ca 120. 
Nestleder i PUSK, Henry Kjell Johansen, ønsket alle velkommen. Han rettet en spesiell velkomst til 
dagens foredragsholder og sa blant annet at de siste hendingene i Libya og Afganistan viste at dagens 
tema var meget aktuelt. Deretter var det allsang "Jeg blir så glad når solen skinner" med Karin 
Drågum som forsanger. 
Møteleder introduserte så dagens foredragsholder. 
Generalmajor Tryggve Tellefsen er utdannet som infanterist. Han har tatt Krigsskolen, Forsvarets 
Høgskole, Hærens fallskjermskole, samt utdannelse ved US Army. Etter utdannelsen  
har han vært kompanisjef ved H.M. Kongens garde, sjef for Brigaden i Sør-Norge og sjef for Akershus 
infanteriregiment. I løpet av de siste 20 år har Tellefsen hatt 10 års tjeneste som  
sjef for internasjonale fredsoperasjoner blant annet annet sjef for operasjonsstaben ved den 
multinasjonale fredsbevarende styrken i Sinai og sjef for FN-styrkene i Makedonia. Som pensjonist 
har han blant annet vært ambassaderåd ved den Norske ambassaden i Israel. 
 Tellefsen innledet med å si at at han var stolt av det norske forsvaret, han ville heller ikke kritisere, 
men legge frem en del fakta slik at man selv kunne gjøre seg sine refleksjoner. 
Han pekte på at Forsvaret har utfordringer både på nasjonalt og internasjonalt plan.  
Den økende terrorismen, hvor det blir utført sjokkerende voldshandlinger for å skremme og for å 
oppnå politisk gevinst, har spredt seg fra Midt-Østen og Nord-Afrika til Europa og det er trolig 
bare et tidsspørsmål når Norge også vil bli rammet. 
Hæren sin "storhetstid" var over etter 1990-91. Da var blant annet muren borte og Sovjetunionen 
hadde mer enn nok med interne problemer.På den tiden hadde hæren omlag 160.000 personer, i 
2008 var tallet redusert til 7.200. Det har med andre ord skjedd en dramatisk nedbygging. Politikerne 
slo fast at Forsvaret ikke lenger skulle være organisert for å møte en eventuell invasjonstrussel, men 
bli et "innsatsforsvar" som skulle kunne delta i internasjonale operasjoner. Norge gjør da også en 
flott og betydelig innsats med sine fredsbevarende styrker i ulike land sammen med andre nasjoner. 
Men til tross for et høyt "operasjonstrykk" ute, er det et faktum at Norge har små ressurser. Bare 2 
av de 28 Nato-landene har mindre stående styrker enn Norge.  
Og når store ressurser brukes ute, hva da med vårt eget land og våre egne områder, spurte 
foredragsholderen. Vi har store og spennende havområder rundt Svalbard og i Barentshavet.  
Vi har viktige kjerneverdier som olje, gass og fiskeressurser som må beskyttes. Videre en sårbar 
transportvei langs Norskekysten med miljømessige utfordringer.  
Dette krever at vi bør være tilstede, og markere våre interesser i disse områdene. Vi har 5 nye 
fregatter, men bare råd til å bemanne 3. De norske ubåtene er etter mer moderne målestokk svært 
gamle. Vi vil om noen år få topp moderne fly med den aller nyeste teknologi. Men likevel er det en 
kjennsgjerning at vi går fremtiden i møte med et lite forsvar og med svært begrensede ressurser, 
avsluttet Tellefsen. 
Etter foredraget var det en rekke spørsmål og kommentarer - det var tydelig at foredraget hadde 
engasjert. Møteleder takket på vegne av de fremmøtte og overrakte blomster og en liten gave.  
Til slutt var det orientering fra Reise- og kulturkomiteen om de tidligere annonserte turene til 
Vauldalen, Oxford og Kistefoss. Det var noen små justeringer av priser og påmeldingsfrister.  
Kontakt Reise- og kulturkomiteen for nærmere informasjon om dette. 
  

 
 



Referat fra medlemsmøtet 3. mai 2011  
Detaljer 

Skrevet av Magne Yndestad  
Treff: 541  

Tittel og foredragsholder: Nye norske kreftmidler - vår neste olje?, professor emeritus Kaare R. 
Norum. Møteleder Kjell Solberg, referent Magne Yndestad, antall til stede: ca. 200. Etter allsang: Kom 
mai du skjønne milde, med pianist Amundsen og forsanger Drågum, introduserte møteleder dagens 
foredragsholder. 
Kaare Norum er mangeårig professor ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har vært dekanus ved Det 
Medisinske Fakultetet, rektor ved Universitetet i Oslo, rådgiver for WHO og medlem av en rekke 
internasjonale råd og utvalg. Ble kjent for folk flest gjennom TV programmet "Fjernsynskjøkkenet". Er 
nå engasjert ved Oslo Cancer Cluster. 
Norum innledet med å si at det viktigste er å forebygge sykdom. Levealderen øker stadig, annen hver 
jente som blir født i dag blir 100 år. For vår egen livskvalitet, er det viktig at vi selv gjør det vi kan for 
å holde oss friske. Han gikk så over til å snakke om Oslo Canser Cluster (OCC). 
Dette senteret (klyngen) ble grunnlagt av en rekke miljøer innen biomedisin i Osloregionen. Man ville 
satse der man allerede var langt fremme, nemlig innen kreftfforskning. UiO og SINTEFF hadde gode 
basiskunnskaper og Radium- og Rikshospitalet hadde drevet kreftforskning helt siden 1930 (Hydro 
midler). OCC kom i gang år 2006 og allerede i 2007 fikk senteret status som: Norwegian Center of 
Expertise. I følge Norum er Norge blant verdens ledende land innen kreftforskning og 
kreftbehandling. OCC sitt hovedformål er å drive forskning på ulike former for kreft, utvikle nye 
kreftmedisiner og få disse utprøvd og godkjent. Dette betinger et samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjoner, sykehus, forkningsmiljøer og næringsliv. I følge statistikken døde 7,6 mill. 
mennesker på verdensbasis av kreft i 2005. Dette er mer enn HIV/aids, malaria og tuberkulose 
tilsammen. Over 30% av krefttilfellene kan forebygges ved å: Unngå bruk av tobakk, ha et sunt 
kosthold, være fysisk aktive og unngå infeksjoner som kan gi kreft. Norge har nettopp fått et eget 
Institutt for kreftforskning, som ligger tett opp til Radiumhospitalet. Dette instituttet er en viktig del 
av OCC.Her arbeider nå ca. 300 forskere. med ulike forskningsprosjekter. Det foregår også et viktig 
samarbeid mellom forskning, behandling og oppfølging av pasienter. 
For å få mest mulig bredde, utvide kunnskapsgrunnlaget, engasjere viktige aktører innen næringslivet 
som for eksempel farmasøytiske bedrifter, og ikke minst for å skaffe penger til forskningen, ble det 
nylig dannet et innovasjonsenter: OSLO Cancer Cluster Innovation (OCCI). Viktige områder for dette 
senteret er å utvikle ny cancer-diagnostikk og nye cancer-medisiner. Å utvikle et nytt 
kreftmedikament tar mellom 10 og 15 år og kostnadene blir av den grunn meget høye. 
Innovasjonssenteret jobber derfor helt tiden med å skaffe penger i tillegg til de midler man får fra 
forskningsråd og staten. Innovasjonssenteret er også blitt et viktig møtested for ulike 
forskningsgrupper innen genteknologi, immunologi, cellebiologi, epidemiologi osv. Her møtes og 
arbeider også kreftforskere fra hele verden. Innovasjonsparken satser også mye på utdanning innen 
realfag, bioteknologi, helsefag og innovasjon samt opplæring på forskjellige trinn. Det siste er at man 
nå inkorporerer Ullern videregående skole i innovasjonsparken. I det nye forskningsbygget som skal 
reises i umiddelbar nærhet til Institutt for kreftforskning vil nevnte skole få plass. Tanken er at 
elevene tidlig skal bli kjent med forskning og viktige fagdisipliner. Ved siden av de faste lærerne skal 
en her kunne nytte forskere og andre i undervisningen slik at den blir mer levendegjort og aktuell.  
Norum avsluttet med å nevne noen av de store prosjektene som er i gang: Diagnostisering av tidlig 
brystkreft, ende/tykktarmskreft, utvikling av vaksine mot kreft, utvikle blodtester for tidlig påvisning 
av kreft, ny behandling av beinkreft med spredning og fotodynamisk behandling av hudkreft 
(Photocure). 
Etter foredraget ble det stilt en rekke spørsmål fra salen så det var tydelig at emnet var svært aktuelt. 
Foredragsholderen fikk både fortjent applaus og stor takk med blomster fra møteleder Solberg som 
helt til slutt ønsket alle God sommer og vel møtt til høstens møter. 
  



Referat fra medlemsmøtet den 6. september 2011  
Detaljer 

Opprettet søndag 11. september 2011 19:06  
Sist oppdatert søndag 11. september 2011 19:06  
Publisert søndag 11. september 2011 00:00  
Skrevet av Magne Yndestad  
Treff: 437  

Tittel og foredragsholder: Om menneskets frihet og en mulig bærekraftig økonomi, Christian Egge, 
forfatter og koordinator for Rio2012. 
Møteleder: Kjell Solberg, referent Magne Yndestad, antall til stede ca. 130.  
Etter allsang med pianoakkompagnement  og forsanger samt diktlesning, ønsket leder Kjell Solberg 
alle hjertelig velkommen til det første medlemsmøte i høstterminen. Han introduserte deretter 
dagens foredragsholder. Christian Egge er ansatt ved Forum for utvikling og miljø. Han har 
magistergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen og Stockholm, han har vært lærer ved 
Steinerseminaret i Jærna, Sverige, og vært seminararrangør med temaer innen verdensreligioner, 
filosofi og medisin. Han har skrevet 2 bøker, en om frihet og en om økonomi.. Egge er også 
koordinater for Rio2012, en oppfølging av Rio konferansen i 1992 der Gro Harlem Brundtland i sin 
viktige miljørapport (FN rapport) lanserte begrepet "bærekraftig utvikling". 
  
Egge innledet foredraget med en del tanker og utsagn som kjente filosofer har kommet med opp 
gjennom tidene om emnet hvem er jeg/mennesket. I følge Platon er mennesket fritt. Frihet gir 
valgfrihet, men også ansvar. Disse tanker finner vi igjen i flere religioner,mennesket kan velge å tro 
eller ikke tro. Men det finnes også andre betraktninger, for eksempel at alle tanker, ideer og kreative 
påfunn er resultatet av fysikalske prosesser (en pakke med nevroner). Konflikt, forsoning og tilgivelse 
har vært og er, viktige temaer både innen teologi og filosofi. En filosofisk betraktning var at 
mennesket har både en (over)bevisshet og en underbevisshet. I tillegg har man en tredje bevisshet 
"den hellige helhet" eller "et indre lys" hvor erkjennelsen av at alt må sees i en større sammenheng, 
er viktig. Andre oppfatninger nevnt av foredragsholderen, var blant annet påstanden om at 
mennesket ikke er unikt, alle deler av mennesket kan byttes ut (Tãnnsjø). 
  
Egge påpekte at biosfæren setter begrensninger for vår klode. Men menneskets fantasi og 
skaperevne er nærmest ubegrenset. Denne skaperevnen kombinert med frihet, har igjen ført til en 
enorm teknologisk utvikling i deler av verden, mens andre steder, av ulike grunner, ikke har fått del i 
denne utviklingen. Foredragsholderen nevnte spesielt den store økonomiske veksten i de rike land 
som igjen har ført til et menneskeskapt stort personlig forbruk. Enkelte økonomier baserer seg på 
"frie markedskrefter" og konkurranse som gir størst mulig fortjeneste. Men dette betinger et stadig 
økende forbruk av "brune" fossile brennstoff (olje, gass, kull), noe som igjen har innvirkning på 
miljøet. Dersom alle mennesker i verden skulle ha samme levestandard og forbruk som for eksempel 
USA, trenger man 5 jordkloder. Det er derfor innelysende at man må komme frem til en mer 
bærekraftig utvikling, noe som allerede ble påpekt av Brundtlandkommisjonen av 1992. Dette 
innebærer blant annet at man ikke må overskride grensene for biosfærens yte/tåleevne. Økonomi, 
miljø og sosial utvikling er viktige stikkord i denne sammenheng. En økonomi skal være et redskap for 
sosial utvikling hvor man tar hensyn til enkeltindividet, samfunnet og miljøet. Foredragsholderens 
budskap var: Sats på bærekraftig utvikling, styr unna det som ødelegger natur/miljø og fokuser på 
det som bygger opp. Fokuser mer på fornybare energiformer og husk at vi alle er avhengige av 
hverandre og at alt henger sammen med alt. 
Møteleder takket til slutt for et tankevekkende og engasjerende foredrag og overrakte 
foredragsholderen en T-skjorte med PUSKs logo. 
  

 



Referat fra medlemsmøtet 4. oktober  
Detaljer 

Opprettet mandag 24. oktober 2011 16:47  
Sist oppdatert mandag 24. oktober 2011 16:48  
Publisert mandag 24. oktober 2011 16:46  
Skrevet av Kjell Solberg  
Treff: 454  

Tittel og foredragsholder: Sol og hydrogen - fremtidens rene energisystem; Arve Holt, 
forskningsdirektør ved Institutt for Energiteknikk. 
Møteleder: Kjell Solberg, referent: Pål Spilling, antall til stede ca. 120. 
  
Foredragsholderen var noe forsinket, og kom kjørende uten en lyd inn i foredragssalen i sin 
hydrogenbil. Stor applaus. 
Vi fikk så allsang ledet av Kari Drogum, med Erik Amundsen ved pianoet. Sangen var “Sol ute, sol 
inne.” 
  
Kjell Solberg introduserte så dagens foredragsholder Arve Holt. Han er forskningsdirektør ved 
Institutt for Energiteknikk (IFE), og har bygget opp et solcelle-laboratorium ved instituttet, og har 
vært leder av Solcelle-avdelingen siden starten i 2008. Holt vil ta for seg solcelleforskningen ved 
instituttet. 
  
IFE har ca 600 ansatte, og med et driftsbudsjett på ca 700 mill.kr. 10% av dette er basis tildeling fra 
det offentlige, mens resten er inntekter via oppdragsforskning og forskningsprosjekter finansiert av 
Forskningsrådet og EU. Hovedområdene innen energiforskningen er: solenergi, vind, og 
energisystemer generelt. Innen solenergiområdet arbeider det 30 – 35 personer. 
  
Det er et stort markedspotensial for solenergi. Men prisen på solceller har vært dalende, og blir et 
problem for Norge. I tillegg benytter Norge gammel teknologi i produksjonen av solceller, og som 
bidrar til at Norge er lite konkurransdyktig her. Tyskland ble nevnt som et foregangsland når det 
gjelder solcelleproduksjonen og solcellebruk. 
  
Silicium er det mest brukte grunnstoffet i solceller. Det krever meget høye krav til renhet, og som 
gjør produksjonen svært kostbar. I tillegg er den elektriske spenningen lav, ca 1.5 volt. Det vil si at 
man må seriekople mange celler for å få en effektiv arbeidsspenning. Silicium produseres i form av 
pulver, kuler, og blokker. Så deler av forskningsområdet her er materialvitenskap og 
produksjonsteknologi. 
  
Energiproduksjon basert på bruk av hydrogen, er meget aktuell som tillegg til solcellepaneler, og gjør 
det enklere i mobile anvendelser, for eks. i biler. Hydrogen i flytende form har tre ganger høyere 
energitetthet enn bensin, og i tillegg ingen forurensning. Hydrogen produseres via elektrolyse. 
  
Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra tilhørerne. Og det var det mange av. Til sist fikk vi en 
orientering om aktuelle kurs, i første rekke innen PC-bruk, og om reisegruppens reiseopplegg. 
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Skrevet av Magne Yndestad  
Treff: 678  

  
Tittel og foredragsholder: Glimt fra et langt viseliv, Birgitte Grimstad, visesanger og komponist. 
Møteleder: Kjell Solberg, referent Magne Yndestad, antall tilstede 130 - 140. 
  
Etter et dikt om Tiden lest av Toril Gjessing, ønsket møteleder velkommen og introduserte dagens 
foredragsholder/kåsør. Birgitte Grimstad er norsk visesanger - født i København, men har bodd i Oslo 
siden 1959. Hennes far var forøvrig den kjente danske sangeren Aksel Schiøtz. Birgitte Grimstad har 
teaterutdannelse fra USA. Hun har jobbet mange år i NRK blant annet med barne-TV. Det er 
imidlertid som visesanger hun er mest kjent med en omfattende konsertkarriere først og fremst i 
Norge og Danmark. Var med i visegruppa Ballade sammen med Åse Kleveland, Lars Klevstrand og 
Lillebjørn Nilsen.Hennes repertoar spenner over et stort register fra viser, ballader, stev, folkeviser til 
kirkemusikk. Hun har også arbeidet med teater og musikk og har hatt soloforestillinger blant annet 
med H. C. Andersens fortellinger. 
Birgitte Grimstad innledet kåseriet med allsang: Pikeønsker fra en veranda og Jeg er havren. Deretter 
tok hun forsamlingen med på en reise innen visenes verden. I tillegg til å synge fortalte hun også litt 
om visene og om samarbeid hun hadde hatt med flere forfattere, blant annet Alf Prøysen. 
Spennvidden var stor. Her var det koselige barnesanger, sanger om blomster og romantiske sanger. 
Et par av sangene fremførte hun på glimrende dansk og avslørte dermed sitt danske opphav. Hun 
akkompagnerte forøvrig seg selv på gitar til alle visene. Etter denne delen av programmet leste hun 
flere korte fortellinger av H. C. Andersen. Måten hun fremførte stykkene på viste at hun tidligere 
hadde vært engasjert innen teater. Hun tolket og fremførte blant annet dialogen mellom En norsk og 
en dansk lãse (fille) og Fjæren som ble til 5 høns med stor innlevelse og engasjement. 
I den siste delen av programmet viste hun igjen hvilken kunstnerisk bredde hun har. Hun fremførte 
her stev/folkeviser fra forskjellige steder i Norge med innsikt og forståelse. Helt til slutt takket hun for 
seg med En sint gammel dame, et dikt hun selv sa hun kunne identifisere seg med.Tilhørerne 
belønnet henne med kraftig og langvarig applaus, deretter takket møteleder med velvalgte ord og 
overrakte blomster. 
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Skrevet av Magne Yndestad  
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Tittel og foredragsholder: "Konflikt og forsoning", pensjonert biskop Gunnar Stålsett 
Møteleder: Kjell Solberg, referent: Magne Yndestad, antall til stede, ca. 170 
Allsang og dikt var denne gang erstattet av "danseoppvisning" av deltagere fra seniordansegruppa.  
Etter oppvisningen ønsket Kjell Solberg velkommen og introduserte dagens foredragsholder. Gunnar 
Stålsett har sin teologiske utdannelse fra Menighetsfakultetet og ble utnevnt til biskop i Oslo i 1998. 
Han har også hatt en politisk karriere, blant annet har han representert Senterpartiet på Stortinget i 
flere år, og var i en periode statssekretær i Kirke- og Undervisningsdepartementet. Stålsett har vært 
medlem av den Norske Nobel-komiteen. Han har også hatt et internasjonalt engagement, blant 
annet som generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund. Har i en periode arbeidet for fred i Øst-
Timor og ble hedret med Timor-Lestes medaljen. Stålsett er kommandør av St. Olavs orden og har 
mottatt en rekke priser. I tillegg har han skrevet en rekke bøker. 



Stålsett tok utgangspunkt i tragedien på Utøya. Han forrettet selv ved begravelsen til en av de unge 
ofrene, og det gjorde et meget sterkt inntrykk. Ekstremister er et stort og uhyggelig problem som 
avler frykt, hat og intoleranse. Dette kan og bør møtes med demokrati, åpenhet, respekt og 
nestekjærlighet. Tragedien viste at mennesker har evne til å reagere med avsky mot vold og ondskap.  
Stålsett gikk så videre til å snakke om "Konflikt - Forsoning". Av og til er det nødvendig med 
konflikter, for eksempel når viktige etiske og samfunnsmessige verdier står på spill. Forsoning er 
nødvendig for samfunnet, for grupper og for enkeltmennesker. Toleranse er også viktig. 
Toleransebegrepet finner vi igjen både i kristendom, islam og buddhisme. Toleranse er respekt for 
det mangnslugne samfunnet vi lever i, både i skole/utdanning og arbeidsliv.Toleranse hjelper oss til å 
tåle kriser og vanskeligheter og toleranse hjelper oss til å tilgi.  
"Nestekjærlighet og tilgivelse" var andre viktige nøkkelord i foredraget. Mange religioner har i seg 
den samme grunnverdi: "Du skal elske din neste som deg selv". Men vi har også en egenkjærlighet - 
du har rett til å være glad i deg selv.  Men egenkjærlighet kan desverre utvikles til egoisme. 
Mennesket har heldigvis også evne til å tilgi. Foredragsholderen nevnte historien om en drapsmann 
som i fengselet møtte faren til sønnen som han hadde drept. Faren fortalte om smerten ved å miste 
sin eneste sønn, og hans fortelling gjorde et sterkt inntrykk på drapsmannen som ved slutten av 
samtalen ba om tilgivelse. Mannen svarte: "Jeg har tilgitt deg, men ikke dine handlinger". Stålsett 
pekte blant annet på at tilgivelse og forsoning ikke er det samme.  
Til slutt fortalte Stålsett litt om sitt internasjonale arbeid, og fremhevet betydningen av å ha 
møter/samtalefora hvor ulike religioner og menneskesyn var representert. Han hadde selv ledet en 
gruppe av 7 muslimer. 7 jøder, 7 protestanter, 7 katolikker og 7 personer som representerte andre 
livssyn. Og det viste seg at man hadde svært mye til felles, blant annet bekjempelse av vold og 
undertrykkelse: Flere religioner - men felles handling. Fellesmøter mellom ulike religioner er også 
viktige for å diskutere og arbeide for toleranse og respekt i verden. Han hadde stor tro på verdien av 
å aktivisere de ulike religioner. Dette er en prosess som nå pågår, og som ikke lar seg reversere. 
Nøkkelord i tillegg til toleranse og respekt er: Tenk fritt - Innrøm egne svakheter - Gi aldri opp! 
Foredragsholderen fikk lang og varm applaus for et tankevekkende og aktuelt foredrag. Møteleder 
takket med velvalgte ord og overrakte blomster. 
 


