Komiteen for historie, samfunn og
vitenskap
Leder: Kari Drangsholt,
Deltakere melder seg med e-post til gcchr@online.no, eller SMS til 951 46 819.
Avgift for seminaret er kr. 500, betales til
HSV-konto 1286 49 21181. Merk
betalingen med "Latin-Amerika" og ditt
eget navn!

Seminar om Latin-Amerika og Brexit

17. januar "Latin-Amerika: Forhistorie og kolonitid".
Professor Steinar Andreas Sæther, UiO.
24. januar "Latin-Amerika: Uavhengighet".
Professor Steinar Andreas Sæther, UiO.
7. februar " Latin-Amerika: Mellom-Amerika".
Professor Benedicte Bull, Universitetet i Oslo.
28. februar "Latin-Amerika: Norske interesser".
Rådgiver Torkjell Leira, Naturhistorisk Museum, UiO.
7. mars "Latin-Amerika: Militærdiktatur og borgerkrig".
Førstelektor Tor Opsvik, Universitetet i Oslo.
21. mars "ABC-landene: Argentina, Brasil og Chile".
Førstelektor Tor Opsvik, Universitetet i Oslo.
28. mars "Latin-Amerika: Regnskog og urbefolkning".
Rådgiver Torkjell Leira, Naturhistorisk Museum, UiO.
4. april "Storbritannia etter brexit: Middelmådighet eller
global ekspansjon?". Førstelektor Jan Erik Mustad,
Universitetet i Agder.
25. april "Vil brexit bli dødsstøtet for unionen
Storbritannia? Førstelektor Øivind Bratberg, UiO.

Studiegrupper og kurs
SUL arrangerer, og tar initiativ til ulike studiegrupper og
kurs. SUL kan formidle kontakt når medlemmer selv tar
initiativ til å sette opp f.eks. språkkurs eller
diskusjonsgrupper.
Spørsmål eller forslag om grupper/kurs kan rettes til
styret.
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Styret

Senioruniversitetet
i Lillestrøm (SUL)
Harald Fagermoen, leder
tlf. 900 39 600, eller e-post:
hfager mo @online.no

Gunnar
Apeland
nestleder

Mary Lyford Gerd Astrid Anne Gunn
Kvernmo
Sibeko
kasserer
styremedlem varamedlem

Harold
Misund
sekretær

Jan Erik
Aamillom
varamedlem

Kontakt med SUL
Postadresse: Senioruniversitetet i Lillestrøm,
Postboks 394, 2001 Lillestrøm.
E-post: sul@u3a.no. Nettsider: www.sul.u3a.no.
Nedre aldersgrense for medlemskap: 55 år.
Kontingent: kr 200 pr. person.
Innmeldingsskjema på medlemsmøtene og på
www.sul.u3a.no .

Program for våren 2019
Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer
våren 2019. Programmet omfatter medlemsmøter med
foredrag, seminarer, studiegrupper, reiser og kunst- og
kulturarrangementer.
På de ordinære medlemsmøtene er det foredrag av
fremtredende og kunnskapsrike foredragsholdere. Før
foredragene er det kunstnerisk innslag.
På ett av medlemsmøtene tar vi opp et viktig og
tidsaktuelt tema, og det vil være mer tid til spørsmål og
diskusjon enn i de øvrige medlemsmøtene.
Senioruniversitetet skal være et forum for utveksling av
kunnskap og erfaringer, og bidra til kontakt mellom
medlemmene. Styret i SUL håper medlemmene vil
benytte seg av både det faglige og sosiale tilbudet i
programmet.
Følg med på våre hjemmesider der vi løpende legger ut
informasjon om SUL og tilbud om aktuelle aktiviteter.
Hilsen styret.

Lillestrøm Kultursenter
Lillestrøm
Kultursenter har et
rikt vårprogram med
stor underholdningsog informasjonsverdi
for våre medlemmer.
Kafeen "Scene 5"
serverer kaffe, vafler og lunsjretter i forbindelse med
SULs medlemsmøter og seminarer.
Se nettsidene www.lillestrom-kultursenter.no.
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Medlemsmøter/foredrag våren 2019
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Foredragene
starter kl. 12.00. Mange kommer en time før for en kopp
kaffe og en hyggelig samtale.
Våre medlemmer og medlemmer av Lørenskog
Pensjonistuniversitet, Pensjonistuniversitetet
Skedsmokorset og Øvre Romerike Pensjonistuniversitet
har gratis adgang. Salg av billetter til ikke-medlemmer
starter kl. 11.45 og koster kr 100.
Kafeen "Scene 5" er åpen for lunsjservering etter møtet.

I januar inviterer vi til Nyttårskonsert med Romerike
symfoniorkester søndag 20.januar kl 18.00.

12. mars
Cecilie Øien
"Har vi en felles kultur på Romerike?"
Kultur, som er så viktig for trivsel og følelse
av tilhørighet, må omfatte mye for å skape
engasjement hos mange. Det er ikke sikkert
at store geografiske områder kan sies å ha en
felles kultur. Har vi en felles kultur på
Romerike?

Februar/mars: Tilbud om teaterforestilling.
I april besøker vi
Justervesenet på Kjeller. Det
var mange interesserte som
ikke fikk være med i fjor. Vi
gjentar derfor tilbudet.

9. april
"Aktuelt tema".
Til dette møtet inviteres en person for å ta
opp og kommentere et viktig og tidsaktuelt
tema. Det settes av mer tid til spørsmål og
diskusjon enn på våre regulære møter.

8. januar
Berit Leikhammer, Bingen
Lenseminneforening og Thomas
Støvind Berg, Fetsund Lenser:
"Vann, tømmer og plank – vår felles
arv".
Fra 1.1.2020 blir Fet, Sørum og Skedsmo til
Lillestrøm kommune. Nå skal fellesskap og
samhold bygges. Det beste fundamentet for dette er noe vi har
felles, - vannet, lensene og tømmeret.

22. januar
Robert Mood
"Hjelpeorganisasjoners arbeid i
konfliktområder"
Presidenten i Røde Kors, Robert Mood,
møter mennesker i krise, - ofte i områder
som preges av krig og konflikt. Han møter
de mest sårbare menneskene, de som er
avhengige av humanitær hjelp for å
overleve.

7. mai
Helene Uri
"Språk: makt og identitet"
Språket vi bruker og omgir oss med, forteller
mye om oss selv. Det har Helene Uri skrevet
bok om, og det vil hun snakke om i dag. Hun
kommer også inn på tilfeller der språk er et
maktmiddel og identitetsskaper.
28. mai
Louis Jacoby
Trubaduren og kåsøren Louis Jacoby er
kjent for sine viser om unger, skjærgård,
kjærlighet – og om ølet. Kåseriene hans
handler om våre daglige sysler, og folk ler
så de griner når Jacoby tar publikum med
seg inn i sin verden.

12. februar
Leif N. Olsen
"Førerkortet - ansvar, rettighet,
forpliktelse"
Førerkortet betyr frihet og gir rettigheter.
Men førerkortet betyr også forpliktelser.
Som tidligere UP-sjef og politimester vet
han at førerkortet er viktig – ikke minst for
eldre.
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I mai besøker vi
buddhisttempelet på Løvenstad

Kunst- og kulturkomiteen

_____________________________________________

Reisekomiteen
Leder: Brit Thoresen
E-post: britturid.thoresen@gmail.com
T: 957 80 941
Påmelding til arrangementene på SULs
medlemsmøter eller til Reisekomiteens
medlemmer,

Sommerturen 28. mai til 4. juni 2019 går til Becici i
Montenegro – en Adriaterhavsperle på Budvanska riviera.
I tillegg til late timer på en av landets lengste strender, blir
det spennende utflukter, bl.a. til Albania.
Turen er fulltegnet og det er opprettet venteliste.

Leder: Inger Margrethe Holmerud
E-post: gethen@holmerud.no
T: 909 59 363
For alle arrangementer blir det sendt ut
egen innbydelse med informasjon om
priser, frister, etc. i god tid før man må
melde seg på. Kontonummer for
betaling:1286 45 42733.
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