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STYRETS ÅRSMELDING FOR 2015 
 
 
SULs virksomhet 
 
Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble stiftet 30. august 1993 under navnet Pensjonist-
universitetet på Nedre Romerike (PUNR). Navnet ble endret på årsmøtet i 2014. SUL har 
som formål å bidra til å gjøre pensjonistårene til en verdifull tid ved å avholde medlems-
møter, tilby opplevelser og sosialt samvær. 
 
I løpet av de siste fem årene har antall medlemmer økt med nesten 500 til 1056 ved utgangen 
av 2015. Medlemsutviklingen har ført til at antall medlemsmøter er økt fra ni møter i 
tidligere år til 13 siste år. Medlemsmøtene byr på kunstneriske innslag og foredrag av høy 
faglig kvalitet om ulike emner. Fra høsten 2012 har det i tillegg blitt arrangert seminarserier. 
Virksomheten omfatter videre studiegrupper og kunst-, kultur- og reiseaktiviteter. 
 
SULs virksomhet er basert på frivillig innsats fra medlemmene av foreningens styre og 
komiteer. De tillitsvalgte mottar ikke honorar for sitt arbeid, men kan få dekket utgifter etter 
regning eller ved et sjablongmessig dekningsbeløp på maksimum 1000 kroner pr. år. 
Medlemmer og varamedlemmer av styre og komiteer kan maksimalt sitte i det samme organ 
i seks år. 
 
 
Virksomheten i 2015 
 
Styret har avholdt 14 styremøter i 2015 i tillegg til arbeidsmøter for utsendelse av 
dokumenter til medlemmene. Styret har drøftet temaer knyttet til utviklingen av SUL på kort 
og lang sikt. Styremøtene har for øvrig behandlet saker vedrørende planlegging og gjennom-
føring av foredrag, oppfølging av komiteenes arbeid samt en rekke saker vedrørende den 
løpende drift. 
 
Per 31. desember 2015 var det 1056 medlemmer i SUL, en økning på 56 siden forrige 
årsskifte. Styret besluttet i 2014 å begrense antallet medlemmer til 1000 ved utgangen av 
samme år av hensyn til tilgjengelig plass i Stjernesalen der SUL foretrekker å avholde sine 
møter. Likevel valgte styret i januar 2015 å ta opp alle som var på venteliste ved utgangen av 
2014, i alt 71 personer. Styret tok i tillegg opp 18 nye medlemmer i mars og ytterligere 50 i 
slutten av april 2015. Det er siden da ikke tatt opp flere, og ventelisten hadde ved årets slutt 
100 navn. Samtlige ble tatt opp i januar 2016 sammen med 7 personer som hadde søkt før 
15. januar 2016. I alt 83 personer er i løpet av 2015 blitt borte som medlemmer. 
 
Vi har hatt mange gode medlemsforedrag og også mange gode kunstneriske innslag før 
foredragene. Vi er spesielt takknemlige for innsatsen fra Skedsmo Musikk- og kulturskole 
samt Skedsmo Seniorkor. SUL startet med ekstra medlemsforedrag høsten 2014, og dette er 
fulgt opp i 2015. Det har vært ekstra foredrag 27. januar, 24. februar, 27. oktober og          
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24. november. Disse ble møtt med stor interesse og var godt besøkt, og styret har besluttet å 
følge opp dette tilbudet også i tiden fremover. 
 
Sosialt samvær i forbindelse med medlemsmøtene er nå utvidet ved at medlemmer samles 
også etter møtene i kafeen/Scene5 til en kaffe og noe godt å bite i. Vi har forstått at 
medlemmene setter stor pris på denne muligheten!  
 
Planlegging og gjennomføring av seminarserien om "Europa før og nå" har gått etter planen, 
og seminarene våren og høsten var fulltegnet. Vårens seminar tok for seg Storbritannia, 
mens høstens var viet Midtøsten (der Europa er og har vært sterkt involvert). Komiteen for 
historie, samfunn og vitenskap ivaretar dette arbeidet på en utmerket måte.  
 
Medlemmene av Kunst- og kulturkomiteen og Reisekomiteen har også utført et solid arbeid, 
som det fremgår av denne årsmeldingen, med et meget variert program og gjennomgående 
god oppslutning. 
 
Diskusjonsgruppen basert på "Aktuelt tema" fortsetter og er av stor interesse for deltakerne. 
Gruppen er fulltegnet. De tre språkgruppene, to med fransk og én med spansk, alle for 
viderekomne, fortsetter og er fulltegnet. Nye grupper kan igangsettes ved behov og 
henvendelse til styret. 
 
 
Årsmøtet 10. februar 2015  
 
På årsmøtet deltok 150 av SULs medlemmer. 
 
Valg av leder og styre.  
 
Tore Lindholt ble valgt til ny leder for ett år. 
 
Det valgte styret konstituerte seg som følger: 
Leder:   Tore Lindholt   ny, valgt for 2 år (til styret) 
Nestleder:  Pål Sørensen   ikke på valg 
Kasserer:  Tor Arnessen   ny, valgt for 2 år 
Sekretær:  Gordon Christensen  gjenvalgt for 2 år  
Styremedlem:  Annemor Berg   ikke på valg 
Varamedlem:  Eugen Landeide  gjenvalgt for 1 år 
Varamedlem:  Anna Kristine Jahr Røine ny, valgt for 1 år 
 
 
Valg av komitémedlemmer, nettredaktør og revisorer: 
.                                                    . 

Komité for historie, samfunn og 
vitenskap: 
Else-Mari Kvarberg, ikke på valg 
Birger Larsen, ikke på valg 
Terje Lund, gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem: 
Tor Nakstad, ny, valgt for 1 år 
 

 
Kunst- og kulturkomiteen:  
Marit Kvien, ikke på valg 
Kirsti Ekker Larsen, ikke på valg  
Lut Sercu, ny, valgt for 2 år 
Varamedlem: 
Kirsten Toftehagen, ny, valgt for 1 år 
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Revisorer:  
Gustav Gustavsen, gjenvalgt for 1 år 
Knut Haugen, ny, valgt for 1 år 
 
Reisekomiteen:  
Anne Marie Barken, gjenvalgt for 2 år 
Erna Slora, ikke på valg 
Wenche R. Wirum, ikke på valg 
Varamedlem: 
Rønnaug Bogstad, gjenvalgt for 1 år 

Nettredaktør:  
Eugen Landeide, ikke på valg 
Varamann: 
Jan Erik Aamillom, valgt for 1 år  
 
Valgkomité (foreslått av styret):  
Jan K. Kristensen, ny, valgt for 1 år 
Olav Romundstad, ny, valgt for 1 år  
Anne Teigen, gjenvalgt for 1 år

 
Medlemsmøter 
 
Medlemsmøtene ble holdt i Lillestrøm Kultursenter. Det har vært fra 180 til 400 tilhørere på 
møtene, i snitt 300 tilhørere. Programmet har vært som følger: 
 
Vårprogrammet 2015 
13. januar:  Sven Mollekleiv, Omsorg uten grenser – med innslag fra konfliktområder i 

verden. 
27. januar:  Aktuelt tema: Truls Hallberg Tønnessen, Den islamske staten IS. 
10. februar:  Janne H. Matlary, Norsk sikkerhetspolitikk: Mellom stormaktspolitikk og 

terrorisme. Deretter årsmøte. 
24. februar:  Geir Lundestad, Nobels fredspris. 
10. mars:  Leif Gjerstad, Vår fantastiske hjerne – sterke og svake sider. 
14. april:  Torbjørn Færøvik, Maos rike, en lidelseshistorie. 
12. mai:  Børje Bjelke, Optimal aldring etter 65+. Hvordan sikre god helse og unngå 

demens. 
 
Høstprogrammet 2015 
8. september:  Åge Tovan og Bjarne Jensen, Kommunereformen – demokratisering eller 

byråkratisering. 
13. oktober:  Rune Slagstad, De nasjonale strateger og Finn Lied. 
27. oktober:  Aktuelt tema: Jan Erik Grindheim, Hva skjer med Europa? 
10. november: Per Edgar Kokkvold, Ytringsfriheten – en rett til å krenke? 
24. november: Frank Aarebrot, He's dead, but he won't lie down (om høyreekstremismen). 
9. desember:  Øystein Kock Johansen, Steder man bør ha sett i sitt liv. 
 
Årsmelding fra Kunst- og kulturkomiteen 2015 
 
Følgende aktiviteter er blitt avholdt: 

 
Teater og opera 
18. januar Romerike Symfoniorkester: Nyttårskonsert    21 deltakere 
4. februar Den Norske Opera og Ballett: Barberen i Sevilla 22 deltakere 
26. februar Oslo Nye Teater: Musikalen Chicago   16 deltakere 
26. mars Det Norske Teatret: Det merkelege som hende  

med hunden den natta     32 deltakere 
 

22. oktober  Det Norske Teatret: Halve Kongeriket - 
Norsk politikk - The Musical     32 deltakere 
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22. november  Romerike Symfoniorkester: Nordisk festkonsert  15 deltakere 
 
Utstillinger, omvisninger 
5. mai  Galleri Würth: Utstillingen Avkledd    26 deltakere 
1. september Munchmuseet: Van Gogh + Munch    50 deltakere 
  
Ekstrakonsert på Skedsmo musikk- og kulturskole 
18. mars Skedsmo Musikkskole: Inspirasjonens mangfold 

ved Jesper Holmkvist Svenssen   27 deltakere 
 
Årsmelding fra Reisekomiteen 2015 
 
To medlemmer av komiteen deltok på informasjonsmøte for reisearrangører, Arvika,  
11. og 12. oktober. 
 
Reiser 
Praha       21. - 24. april   44 deltakere 
Roma, Sorrento, Capri  21. - 26. september  23 deltakere 
Finnskogen kro   30. november   45 deltakere 
 
Årsmelding fra Komité for historie, samfunn og vitenskap 2015 
 
Seminarene – generelt  
Seminarene om "Europa før og nå" ble tidligere holdt i Samfundet, men etter første møte i 
januar 2015 ble arrangementet flyttet til Universet i Lillestrøm Kultursenter pga. 
kapasitetsproblemer. Dette er et bedre egnet lokale og med tilhørende tekniske fasiliteter. I 
tillegg har det vist seg at restauranten i kultursenteret har blitt en fin møteplass for 
seminardeltakerne – særlig i forkant av forelesningene. 
 
Vårens seminar omhandlet Storbritannia, mens temaet for høstens seminar var Midtøsten, 
dvs. at man beveget seg utenfor Europa. Dette kan bli aktuelt også for nye seminarer, slik at 
komiteen ikke lenger benytter navnet "Europa før og nå". På seminaret om Storbritannia var 
det 109 påmeldte og for Midtøsten 145 påmeldte. Seminarene gir mulighet for god faglig 
innsikt og åpne diskusjoner. 
 
Seminaret våren 2016 har tittelen "Norden og Europa". Av plasshensyn er det satt et tak på 
150 antall deltakere, og dette er nådd. 
 
Programmet i 2015 var følgende: 
 
Storbritannia 
8. januar: Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder - Folkevandring, 

normannerstat og monarki: Storbritannia fra de første bosettingene til Elizabeth I.  
22. januar: Atle Libæk Wold, førsteamanuensis ved ILOS, UiO - Fra James I til 1801: 

unionsstaten Storbritannia vokser frem. 

5. februar: Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder - Den industrielle 

revolusjon og Victoriatiden: Et økonomisk grunnlag for imperium og industrisamfunn. 
26. februar: Ulf Andenæs, tidligere journalist og utenrikskorrespondent i Aftenposten - 
Britisk presse: fremvekst, storhetstid og utfordringer i dag. 
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5. mars: Øivind Bratberg, postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, UiO - De politiske 

institusjonene: Forbilder i forfall?  

19. mars: Øivind Bratberg, postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, UiO - Utenforskapet i 

Europa: Historisk riss og dagens debatt. 

9. april: Atle Libæk Wold, førsteamanuensis ved ILOS, UiO - Union og selvstyre: 

Irlandsspørsmålet og Skottlands søken mot uavhengighet. 

23. april: Kristin M. Haugevik, seniorforsker på NUPI - Storbritannias utenrikspolitiske 

rolle: fra imperium til USAs nevø i Europa? 

 
I tillegg til ovennevnte var det en ekstra forelesning 17. september: Ulf Andenæs, tidligere 
journalist og utenrikskorrespondent i Aftenposten - Det britiske imperiet – vekst og fall. 

 
Midtøsten 
23. september: Førsteamanuensis i historie Toufoul Abou-Hodeib - Den tidligere historien 

frem til det osmanske rikets fall. 

8. oktober: Professor Hilde Henriksen Waage - Følgene av den første verdenskrig, nye 

statsdannelser og mandatområder. 

15. oktober: Professor Hilde Henriksen Waage - Palestina og opprettelsen av staten Israel. 

29. oktober: Professor Hilde Henriksen Waage - Egypt og Suez-krisen i 1956, England og 

Frankrikes roller og konflikten med USA. 

5. november: Førsteamanuensis Marte Heian Engdal - Seksdagerkrigen i 1967 og den videre 

utvikling. 

19. november: Dr. gradsstipendiat Jørgen Jensehaugen - Syria og Libanons historie. 

26.november: Førsteamanuensis Marte Heian Engdal - Den arabiske våren – hva skjedde? 

3.  desember: Senior Legal Advisor Ph.D Cecilie Hellestveit - Islams (Sunni og Shia) rolle i 

Midtøsten i dag. 

17. desember: Senior Legal Advisor Ph.D Cecilie Hellestveit -  Jihad i Midtøsten. 

 
Bruk av internett og e-post 
 
Informasjon om medlemsmøter, kunst- og kulturtilbud, tilbud om reiser, seminarer og andre 
saker er jevnlig blitt lagt ut på Senioruniversitetets nettsider (www.sul.u3a.no).  
 
Nettredaktør har også jevnlig formidlet informasjon via e-post fra styre og komiteer til 
medlemmer med e-postadresse. SUL har ikke midler eller kapasitet til å sende slik 
informasjon til medlemmer uten e-postadresse.  Styret har derfor oppfordret alle medlemmer 
med tilgang til e-post om å registrere sin e-postadresse hos SUL.  I alt 91% av medlemmene 
hadde ved utgangen av 2015 registrert e-postadresse, mot 87% ved utgangen av 2014. 
 

 (sign.) 
            Tore Lindholt 
        leder 
 (sign.)      (sign)          (sign.) 
     Pål Sørensen         Tor Arnessen        Gordon Christensen 
         nestleder     kasserer       sekretær 
 
 (sign.)     (sign.)          (sign.) 
     Annemor Berg         Eugen Landeide     Anna Kristine Jahr Røine 
       styremedlem         varamedlem               varamedlem 


