Komiteen for historie, samfunn og
vitenskap
Leder: Birger Larsen
Påmelding for NYE deltakere ved e-post
til gc-chr@online.no, eller som SMS
til tlf. 951 46 819. Deltakeravgift for
seminaret er kr. 500 og betales til HSVkonto 1286 49 21181. Merk betalingen
med ditt navn og med ordet "Indonesia”.
Frist for påmelding og innbetaling er 15.12.2017.

Styret

Senioruniversitetet
i Lillestrøm (SUL)

,
Tore Lorentzen leder
tlf. 992 07 703, eller e-post:
tolorent@gmail.com

Gerd Astrid
Kvernmo
nestleder

Harold
Misund
sekretær

Seminar om Sør-Øst Asia

Harald
Fagermoen
kasserer
18. januar: "Indokina". Professor Stein Tønnesson,
PRIO (Fredsforskningsinstituttet i Oslo).
25. januar: "Nepal, Bhutan og Tibet". Professor Hanna
Havnevik, UiO.
1. mars: "Thailand - nasjon, religion og kongehus".
Seniorforsker Marte Nilsen, PRIO.
8. mars: "India/Pakistan". Torbjørn Færøvik,
forfatter, historiker og tidligere journalist.
15. mars: "India/Pakistan". Torbjørn Færøvik,
forfatter, historiker og tidligere journalist..
22. mars: "India/Pakistan". Torbjørn Færøvik,
forfatter, historiker og tidligere journalist.
4. april: "Indokina". Professor Stein Tønnesson,
PRIO (Fredsforskningsinstituttet i Oslo).
12, april: "Myanmar - demokratisering og den
vanskelige freden". Seniorforsker Marte Nilsen, PRIO.

Studiegrupper og kurs
SUL tar initiativ til ulike studiegrupper og kurs. Styret
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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Anne Gunn
Sibeko
styremedlem

Mary Lyford Jan Erik
varamedlem Aamillom
varamedlem

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

Program for våren 2018
Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer
våren 2018. 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.
Ett av medlemsmøtene vil være et "Aktuelt tema"møte. Da 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 program med stor
underholdnings- og
informasjonsverdi for
våre medlemmer.
Kafeen "Scene 5"
arrangerer kulturarrangementer og 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 2018
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Det er sosialt
treff med anledning til å kjøpe kaffe, vafler og kaker, og
å ha den gode samtalen fra klokken 11.00. Foredragene
starter kl. 12.00.
Våre medlemmer og medlemmer av LPU, PUSK og
Øvre Romerike PU har gratis adgang. Salg av billetter til
ikke-medlemmer starter kl. 11.45. Ikke-medlemmer
betaler kr 100 i inngangspenger.
Kafeen "Scene 5" er åpen for lunsjservering etter møtet.
9. januar
Torkjell Berulfsen
"Brennevin er sunt"
En rundreise i brennevinets historie og
hvorfor det ble som det ble med genever i
Nederland og gin i England, mens Norden
falt som offer for akevittens velsignelser.

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

8. mai
Johan Kaggestad
"Relasjoner mellom kroppens
mentale, sosiale og fysiske
funksjoner"
Kaggestad er kjent som idrettstrener og
som ekspertkommentator på TV.
Kaggestad gir konkrete råd og tips til
hvordan og hvorfor gange er verdens beste form for
mosjon.

4.mai: Besøk hos Justervesenet på
Kjeller

Juni: Omvisning på lystslottet
Oscarshall på Bygdøy

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

29. mai
23. januar
Jørn Holme
"Hva gjør en Riksantikvar? - Om et
land i stor endring"
Riksantikvaren skal som direktorat for
kulturminneforvaltning følge opp og være
rådgiver for Miljødepartementet i den
nasjonale kulturminnepolitikken.

Rikke Komissar
«Lillestrøms vindu ut mot verden – om
samtidskunst, byutvikling og kunstens
fremtid i Lillestrøm»
Akershus Kunstsenters visjoner og planer
for det nye kunstsenteret som åpner for
publikum i 2020.

Kunst- og kulturkomiteen

13.februar
Thor Gotaas
"Et muntert blikk på norsk skihistorie"
Om langrenn fra de eldste tider og fram til
i dag, fra kvaeluktende skogsarbeidere til
moderne løpere i kondomdresser.
Årsmøte i SUL etter foredraget.

Leder: Inger Margrethe Holmerud
e-post: gethen@hol merud.no
tlf.: 909 59 363
For alle arrangementer blir det sendt ut
egen innbydelse med informasjon om
priser, frister etc. i god tid før man skal
melde seg på.

13. mars
Per Kristian Aale
"Modige italieneres opprør mot
mafiaen"
Den italienske mafiaen er mektigere,
rikere og mer brutal enn noensinne. I
bilder, video og fortelling - en reise i Italia
gjennom mafiahistorien frem til i dag.
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14. januar: Nyttårskonsert med
Romerike Symfoniorkester

Februar/mars: Tilbud om en
teaterforestilling
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Sommerturen 28. mai til 1. juni går til Gotland –
vakker øy, rik på natur og historie
Øya ligger like utenfor den svenske
østkysten. Lyset på øya beskrives som
veldig spesielt og man kan kjenne
duften av havet langt inne på land.
Middelalderbyen Visby er omkranset av
en bymur bygget på 1200- og 1300
tallet. Byen er så unik at den er på
UNESCOs verdensarv-liste.
Bindende påmelding innen 13. mars til
Reisekomiteens medlemmer eller på møtene.
5 dagers sensommereventyr fra 27. til 31. august
Sommeren på Svalbard er vill og vakker!
Et av verdens største
områder med uberørt
natur venter på deg på
78 grader nord. Man
omfavnes av stillheten
på Svalbard, en stillhet
som ikke finnes andre
steder. Det er lyset
som trekker oss hit
hvor midnattssola skinner fra tidlig vår til høst.
Turen er fulltegnet. Venteliste er opprettet.
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