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PUSK - Program vinter/vår 2014 
Vinter/vårprogrammet for medlemsmøtene tar for seg en rekke aktuelle temaer. Det starter med 
journalist Åshild Ulstrup som vil fortelle om både gleden og utfordringene man vil stå overfor når 
man blir” godt voksen”. Vi beveger oss deretter over til nasjonen Norge, et lite land med til dels store 
ambisjoner. Men hva er egentlig et realistisk ambisjonsnivå for Norge? Kanskje Janne Matlary har 
svaret.Det er i skolen grunnlaget for læring og kunnskap legges. I disse dager pågår en intens 
diskusjon om norske 15. åringers prestasjoner i den internasjonale PISA testen. Professor Svein 
Sjøberg har engasjert seg sterkt i diskusjonen rundt PISA, og vil fortelle om svakheter og styrke ved 
omtalte test.Alle samfunn består av enkeltindivider. Den kjente kåsør og skribent Peter Normann 
Waage vil i sitt foredrag ta for seg individets ”Jeg`ets” kulturhistorie fra oldtiden og frem til vår 
tid.Norge blir ofte betegnet som en oljenasjon. Men en gang tar oljen slutt, og hvilke utfordringer vi 
da vil stå overfor og hvordan skal vi møte dem, er temaet i tidligere direktør i SSB Ådne Cappelen sitt 
foredrag. NB! Merk at etter programmet ble skrevet er det kommet følgende endring:Åshild 
Ulstrup som skulle holdt foredrag tirsdag 7. januar, måtte melde forfall denne dagen. Hun kommer 
i stedet tirsdag 11 februar med sitt oppsatte foredrag: Alder ingen diagnose.Janne Håland Matlary 
byttet dato med Åshild Ulstrup og holdt sitt foredrag tirsdag 7. januar. Den 6. mai skulle Ådne 
Cappelen holde foredraget: Når oljen tar slutt osv. Han har av presserende grunner måtte melde 
avbud, men kommer igjen til høsten. Foredraget den 6. mai blir derfor av tidligere generalsekretær 
i Norges Røde Kors, Odd Gann, som vil snakke om: Alderisme. Om diskriminering pga alder og om å 
bli eldre i dagens samfunn. 
Foredrag: 
7. januar.          Norge - et lite land med store ambisjoner. Hvilke ambisjoner bør Norge ha. 
 Janne Håland Matlary, statsviter og professor ved UiO 
11. februar.      Alder ingen diagnose 
Åshild Ulstrup, journalist og forfatter 
(Merk datoen.  Årsmøtet avholdes etter foredraget) 
4. mars.          PISA – testing og norsk skole: politikk, pedagogikk og paradokser. Svein Sjøberg, 
professor i realfag didaktikk ved UiO. 
1. april.           Jeg. Individets Kulturhistorie.  
Peter Norman Waage, forfatter og kåsør. 
6. mai.            Alderisme. Om diskriminering pga alder og om å bli eldre i dagens samfunn 
Odd Gann, tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors. 
Nærmere omtale av foredragsholderne og foredragene: 
Åshild Ulstrup: Alder ingen diagnose. 
Åshild Astrup er en godt voksen journalist og radiomedarbeider som har rukket over mye i sitt lange 
liv. Best kjent er hun nok for sine mange personlige intervjuer og reportasjer i NRK gjennom mer enn 
40 år, bl.a. i programmene «Sånn er livet», «På livet laus» og «Middagsstunden». Hun har i de senere 
år også utgitt flere dokumentarer, bl.a. «100 pluss, våre eldste forteller». Gjennom møter med 
mange mennesker og ved egne erfaringer gjennom snart 80 leveår, er Åshild Ulstrup særdeles 
kvalifisert til å uttrykke så vel gleden som utfordringene ved det å få lov til å bli gammel i Norge i dag. 
Med sitt fortsatt sterke engasjement for saker hun brenner for, er hun selv et fremragende eksempel 
på at alder slett ikke er en diagnose.  
Janne Håland Matlary: Norge – et lite land med store ambisjoner. Hvilke ambisjoner bør Norge ha?  



Janne Håland Matlary er statsviter og professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. 
Hennes hovedarbeidsfelt er sikkerhets- og forsvarspolitikk, og menneskerettigheter. Hun var vært 
ansatt ved Norsk utenrikspolitisk institutt og hun har vært direktør ved ARENA-Senter for 
Europaforskning. Matlary er også medlem av ”Det pavelige råd for rettferdighet og fred” og av ”Det 
pavelige råd for familien”. I 1997-2000 var hun statssekretær hos Knut Vollebæk i 
Utenriksdepartementet. 
I det offentlige ordskiftet, har Matlary klare og velartikulerte synspunkt på norsk forsvars- og 
sikkerhetspolitikk. Hun har vært en uredd debattant, og svingt svøpen over dem som har veket unna 
for å ta i bruk maktmidler når sentrale humanitære verdier har stått på spill.  
Svein Sjøberg: PISA-testing og norsk skole: politikk, pedagogikk og paradokser.  
Svein Sjøberg er professor i realfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo. Han har utdanning innen 
både fysikk og pedagogikk og han har engasjert seg sterkt i debatten om naturfagene i skolen og om 
naturfag som allmenndanning. Som forsker har han vært engasjert i forholdet mellom 
naturvitenskap, kultur og samfunn. I det offentlige ordskiftet om naturfagenes plass og stilling i 
skolen, har Sjøberg stilt seg kritisk til verdien av de såkalte PISA-testene (Program for International 
Student Assessment). Han mener testene har lav validitet og er språklig klossete. I følge Sjøberg 
«forsøker vi å ta igjen Finland ved å gjøre det Finland ikke gjør. I Norge ivrer mange for testing, 
offentliggjøring og rangering av resultater. Akkurat det motsatte av det de gjør i Finland».     
Peter Normann Waage: Jeg. Individets kulturhistorie. 
Peter Normann Waage er en glimrende kåsør, skribent og forfatter om bl.a Russland. Hans 
Russlands-bøker har fått fremragende omtale, og i 2003 fikk han Petropol-prisen for den russiske 
versjonen av sin biografi om Dostojevski. Waage ble i 2008 innlemmet i ordningen ”Statens 
garantiinntekter for kunstnere” og i 2013 ble han statsstipendiat. 
I 2008 skrev Waage boken: Jeg. Individets kulturhistorie. Boken fikk fremragende omtaler. Dagbladet 
beskrev boken som «Et storverk fra Waage. En omfattende, velformulert, krystallklar gjennomgang 
av jeg’ets historie.»  Waage beskriver i boken de historisk-kulturelle impulser som i vår kultur, i 
motsetning til i andre, har ledet til en sterk jeg-dimensjon. 
NB!!! Ådne Cappelen: Når oljen tar slutt – blåmandag eller velstand som før? (Foredraget utgår) og 
erstattes av; 
Odd Grann: Alderisme. Om diskriminering pga alder og om å bli eldre i dagens samfunn. 
Grann er tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors og er nå leder av eldrerådet i Oslo. Han er en 
meget dyktig, interessant og morsom foredragsholder. 
  

Foredrag  høsten 2014: 

Tirsdag 2. september - "Hu er så snill den stjerna".  

Ove Røsbak 
  

Tirsdag 7. oktober - Når oljen tar slutt- blåmandag eller velstand  

som før ? 

Ådne Cappelen 
  

Tirsdag 4. november - Vitner universet om at det har en skaper-? 

Øystein Elgarøy  
  

Tirsdag 25. november - Fra Napoleonskrigene til året 1814 og  

grunnloven, med glimt fra den ukjente krigen.  

Fellesmøte med SUL - Lillestrøm kultursenter kl. 12.00 
Karsten Alnæs  
  

Tirsdag 2. desember - Noe å tro på - tanker om religiøs tro i vår moderne tid 

Henrik Syse 
 


