PUSK
HØSTSEMESTERET 2018

Medlemsmøter

PUSKs formål:
Å være et forum for formidling av kunnskap,
stimulere til mer læring, oppmuntre og legge til
rette for egenaktivitet og skape et
trivelig, sosialt miljø.

Møtene holdes i Storsalen i Samfunnshuset på
Skedsmokorset (Skedsmo senter), vanligvis
første tirsdag i måneden. Sosialt samvær fra
kl.11:00 hvor man kan få kjøpt kaffe/kaker/frukt.
Kaffe kr.15 og kake/frukt kr.15.
Foredragene begynner kl.12:00

Tirsdag 4. september
Helge Simonnes:
«Gud velsigne Amerika» – falske nyheter
som banet vei for Donald Trump
til Det hvite hus»

Tirsdag 6. november
Trine Wikstrøm:
Nye Lillestrøm kommune –
utfordringer og muligheter

Medlemskap i PUSK
Kr.200/år og kr.100 ved innmelding etter 1. juni.
Innbetaling til bankkonto: 1286 46 00121.
Se også våre hjemmesider www.pusk.no

Medlemmer av Senioruniversitetet i Lillestrøm
(SUL),Lørenskog Pensjonistuniversitet (LPU)
eller Øvre Romerike Pensjonistuniversitet
(ØRPU) kommer gratis inn på våre møter.
Andre betaler kr.100. Tilsvarende har PUSKs
medlemmer gratis adgang til medlemsmøtene i
SUL, LPU og ØRPU.

Tirsdag 9. oktober
Carl Schiøtz Wibye:
«Null toleranse. Hvordan en voldelig
sekt fra Saudi-Arabia radikaliserte islam»

Tirsdag 4. desember
Andreas Kvebæk Dahl:
«Det fins jo tusen av deg»

Aktivitetsgrupper
PUSK har flere studie/aktivitetsgrupper med
bl.a. tema som språk, opplæring i bruk av PC,
nettbrett og mobiltelefon, litteratur, filosofi, foto,
slektsforskning m.m. Nærmere opplysninger
om aktivitetsgruppene og programmet for
turene i terrenget vil du finne på våre
hjemmesider.
Kontakt: Anne Laumann, tel. 452 18 765
(Kari Lunde, tel. 957 88 130, når det gjelder
torsdagenes vandreturer).

Høstens foredragsserie:
Handelens historiske betydning.
Globaliseringen og veien videre…….
Handel mellom personer, folkeslag, land og
regioner har hatt stor betydning for
menneskeheten helt siden verden fikk et
betalingsmiddel (penger) – for ca. 3000 år
siden. Handel har således vært viktig lokalt og
regionalt helt frem til dagens globale landsby.
Vi ønsker med høstens foredragsserie å se litt
nærmere på hvilken betydning handel – i
bredeste mening – har hatt i verden og hvilken
utvikling som kan forventes fremover.
Foredragene går onsdagene 10. og 17.
oktober og 21.og 28. november, kl.13:00 15:00. Se nærmere omtale på våre
hjemmesider www.pusk.no .
Deltakelse koster som vanlig kr.550 og kan
betales til konto 1286.46.57069 før 01.10.2018
(denne gang gjelder også «først til mølla…..»).

Kultur- og reisetilbud

Film/Kino

OSLO NYE TEATER
26. september kl. 19:00
JACOBSEN, VÆR SÅ GOD

Det er seniorkino hver onsdag kl.12:00
(ikke i skoleferiene). Ingen påmelding eller
forhåndsbetaling.
Billettpris kr.100 inkl. kaffe og kaker.

(m/Anne Marit Jacobsen)

Pris: 360 kr.
Frist for påmelding og
betaling 3. september.
DET NORSKE TEATERET
19. oktober kl. 13:00
PEER GYNT (m/Toralv Maurstad)
Pris: 520 KR.
Frist for påmelding og
betaling 15. august
DAGSTUR
Det blir arrangert dagstur til Galleri
Lyshuset, Silkeveven og Ullershov Gård
i september. Nærmere informasjon kommer
på epost.
Billettene betales til konto: 1286 47 14488.
Betalte billetter kan hentes på PUSK-møtene
eller i bestyrerboligen, Huseby gård, mellom kl.
9:00 og 15:00 de siste 14 dagene før
forestillingen eller etter annen avtale.
Nærmere omtale av teaterstykkene finner du
på våre hjemmesider www.pusk.no .
Påmelding helst til khatoonsaleha@hotmail.com
Kontakter for nærmere informasjon og
påmelding forøvrig:
Reidun Skåring
tel. 992 12 234
Saleha Khatoon
tel. 452 10 260

Styret i PUSK :
Karl Adolf Lindbäck
Jon Egil Foss
Håvard Jernskau
Arne Besseberg
Anne Laumann
Lillian Harvang
Sissel Strand

(leder)
(nestleder)
(kasserer)
(sekretær)
(aktivitetsleder)
(varamedlem)
(varamedlem)
**********

Skedsmokorset, mai 2018
Styret i PUSK

