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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 

 

Leder: Kari Drangsholt,  
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 HSV-konto 1286 49 21181. 
Merk betalingen med "Australia" og ditt 

eget navn!  
 

Seminar om Sør-øst Asia, Oseania og Latin-
Amerika    

 
 
20. september "Oseania - Australia". Ove Thorsheim, 
Seniorrådgiver i UD, tidl. ambassadør i Canberra. 
27. september "Oseania - Australia". Ove Thorsheim, 
Seniorrådgiver i UD, tidl. ambassadør i Canberra. 
11. oktober "Oseania - Australia". Ove Thorsheim, 
Seniorrådgiver i UD, tidl. ambassadør i Canberra. 
18. oktober "Filippinene". Idun Tvedt, diplomat, 
Utenriksdepartementet. 
25. oktober "Indonesia". Ove Törnquist, professor, 
Universitetet i Oslo 
8. november "Venezuela, mot et nytt Cuba?". Benedicte 
Bull, professor, Universitetet i Oslo. 
15. november "Mexico, valg, vold og naboen i nord". 
Benedicte Bull, professor, Universitetet i Oslo. 
29. november "Stormaktsspillet om Latin-Amerika". 
Benedicte Bull, professor, Universitetet i Oslo. 
 

 

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. 
 

Styret 

   
Harald Fagermoen, leder  
tlf. 900 39 600, eller e-post: 
hfagermo@online.no 

Gunnar 
Apeland 
nestleder 

Harold 
Misund 
sekretær  

    
Mary Lyford  

kasserer 
Gerd Astrid 
Kvernmo 
styremedlem 

Anne Gunn 
Sibeko 
varamedlem 

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. 
Aldersgrense for medlemskap: 55 år. 
Kontingent: kr 200 pr. person. 
Innmeldingsskjema på medlemsmøtene og på 
www.sul.u3a.no. 
 

 

 

Lillestrøm Kultursenter 
Lillestrøm 
Kultursenter har et 
rikt høstprogram med 
stor underholdnings- 
og informasjonsverdi 
for våre medlemmer.  
Kafeen "Scene 5" 

serverer kaffe, vafler og lunsjretter i forbindelse med 
SULs medlemsmøter og seminarer. 
Se nettsidene www.li l lestrom-kultursenter.no. 

 
 

Senioruniversitetet 
i Lillestrøm (SUL) 

 

Program for høsten 2018 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer 
høsten 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 
 
,

 
 

 

http://www.lillestrom-kultursenter.no/
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Medlemsmøter/foredrag høsten 2018 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Der er kan det 
kjøpes kaffe 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 og koster kr 100. 
Kafeen "Scene 5" er åpen for lunsjservering etter møtet. 
 

18. september 
Ole Bjerke 
"Den transsibirske jernbane". 
Bjerke har flere reiser med den 
transsibirske jernbanen. Den siste 
austover til Beijing med eit lengre 
opphald i Mongolia og nokre dagar i 

Beijing. Frå denne turen vil han vise vel 60 bilde. 
 
9. oktober 

Harald Stanghelle 
"Sosiale medier – demokratiets 
trojanske hest?" 
De sosiale mediene forandrer 
samfunnsdebatten. Den er blitt 
tilgjengelig for alle og mer polarisert. 
Mange vegrer seg derfor for å delta. 

Står demokratiet, slik vi kjenner det, i fare? 
 
23.oktober 

 
Guro Sibeko 
"Svartskaller og kokosnøtter i 
pottitland" 
Rasismens menneskelige og historiske 
bakgrunn. Tilhørerne får klare råd om 
hvordan de kan bekjempe rasisme i seg 
sjøl og i omgivelsene sine. 

 
13. november 

"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. 
 

27. november 
 
Elisabeth Longva 
"Risiki og sårbarhet i vårt samfunn" 

Er risikoen i dagens samfunn høyere 
enn før og hvordan skal vi forholde oss 
til vår egen avhengighet av strøm og 

internett? 
 
11. desember  

Sigri Sandberg 
"Polarheltinner" 
Dette handler om røffe kvinnfolk i 
polare strøk. Sju kvinner fra 
fangstliv, ekspedisjoner og 
forskning de siste hundre år. 

Sandberg prøver å forklare denne dragningen mot is, 
kulde, ro og ensomhet. 
 

 

Kunst- og kulturkomiteen 
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
.  

I september / oktober 
besøker vi Ibsenmuseet 
i Oslo der vi får en 
omvisning. 

 
 

 
28. september gjester vi Kulturhuset i 
Lillestrøm som tilbyr en konsert-
versjon av musikalen Chess. Fristen er 
gått ut. Betalte billetter hentes i 
forkant av medlemsforedragene. 
Uavhentede billetter sendes hjem til 
dere før forestillingen. 

 
I oktober blir det tilbud om en teaterforestilling. 

I november gjentar vi suksessen med en lørdags-
konsert i Den norske Opera og ballett. 

 
Før jul vil det bli sendt ut innbydelse til den årlige 
nyttårs-konserten med Romerike Symfoniorkester. 

Vi prøver å få til et nytt besøk hos Justervesenet til 
våren. 
_____________________________________________ 
 

Reisekomiteen 

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

 

Årets juletur går i år til Toten 27. november 
2018. 
Første stopp er Totenvika Galleri og Kultur kafé 
hvor det bli servert kaffe og kake før vi får en 
omvisning. Så går ferden til Mjøsas Ark som er en 
tidsreise gjennom 8000 år, med ekte vikingsverd, 
ekte helleristninger og ekte miljøengasjement. 
Omvisning her 
også. Dagen 
avsluttes med et 
besøk på 
Annexstad Gård 
med omvisning 
og gårdshistorie 
før vi inntar et 
bedre måltid. 
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