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Komiteen for historie, samfunn og 
vitenskap 
 

Leder: Kari Drangsholt,  
Deltakere melder seg med e-post til  
gc-chr@online.no eller  
SMS til 951 46 819.  
Avgift for seminaret er kr. 400, betales 
til HSV-konto 1286 49 21181.  
Merk betalingen med "Demokrati" og 
ditt eget navn!  

 

 
Seminar om demokrati, vitenskap, media 
og brexit 

 
 
 

 
30. januar "Konspirasjonsteorier - en fare for demo-
kratiet?". Sr.forsker Terje Emberland, HL-senteret, Oslo. 
6. februar "Hvordan ble europeiske land demokratiske?".  
Professor Øyvind Østerud, UiO. 
13. februar "Er demokratiet i Europa i krise?".  
Professor Øyvind Østerud, UiO. 
27. februar "70 års atomforskning ved Institutt for 
energiteknikk (IFE)".  
Tidl. kommunikasjonsdir. ved IFE Viktor Wikstrøm 
5. mars "Kan norsk olje og gass skape nye muligheter i 
helseindustrien". Forskn.dir. Martin Smedstad Foss, IFE. 
19. mars "Media og falske nyheter". Tidl. redaktør og 
gen.sekretær i Presseforbundet Per Edgar Kokkvold. 
26. mars "Vitenskap og media: Forskningsformidling og 
falsk kunnskap". Professor (em.) Svein Sjøberg, UiO. 
7. mai "Brexit sett fra Europa".  
Forsker Øyvind Svendsen, NUPI, Oslo 
14. mai "Frigjøring eller fallitterklæring? Historien om 
Storbritannias vei ut av EU". Førstelektor Øivind 
Bratberg, UiO. 
 
Seminarene starter kl. 13.00 og varer ca. 2 timer inkl.  
20 minutters pause. 
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       Harald Fagermoen, leder  
       tlf. 900 39 600, eller 
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      Mary Lyford  

      kasserer 

Eli Sundby 
styremedlem 

Anny Klafstad 
varamedlem 

Jan Erik 
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varamedlem 

 

 

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

 

Lillestrøm Kultursenter 
 

Lillestrøm Kultursenter 
har et rikt vårprogram 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.lillestrom-kultursenter.no. 

 
 

 
 

 

Senioruniversitetet 
i Lillestrøm (SUL) 

 
 

Program for våren 2020 
 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer våren 
2020. Programmet omfatter medlemsmøter med foredrag, 
seminarer, kunst- og kulturarrangementer og reiser.  

 
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. 
 

 
 

 

http://www.lillestrom-kultursenter.no/
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Medlemsmøter/foredrag våren 2020 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Foredragene 
starter kl. 12.00. Mange kommer før for å ha tid til en 
kopp kaffe og en hyggelig samtale. Våre medlemmer og 
medlemmer av pensjonistuniversitetene på Lørenskog, 
Skedsmokorset og Øvre Romerike har gjensidig gratis 
adgang til hverandres medlemsmøter. Salg av billetter til 
ikke-medlemmer koster kr 100.  
Kafeen "Scene 5" er åpen for lunsjservering etter møtet. 
 
 

14. januar 
Øyvind Nustad: 
"Snøen som falt i fjor". 
En snarvisitt tilbake til 1950- og 1960-
tallet. Snøen som falt i fjor omhandler 
hvordan vi vokste opp i tiden like før og 
etter 1960, og tar for seg lydene som ble 
borte, luktene fra en verden uten 
ventilasjon, politikere, kjente ansikter fra 
film og radio, og ikke minst, alle 

aktivitetene som forsvant med dataalderen. 
 
28. januar 

Kjell Magne Bondevik:  
"Religion og mellomfolkelig forståelse" 
Religion har stor betydning for mange, 
både enkeltmennesker og stater. 
Religioner fremmer fredsbudskap, men 
kriger har også foregått i religionens navn. 
Har religion noen betydning for 
mellomfolkelig forståelse? 
 
 

 

11. februar 
Finn Terje Skyrud: 

"Kjeller flyplass, den gang da, nå og i 

morgen" 

Finn Terje Skyrud er kaptein i SAS, ivrig 

Veteranflyger og leder av Kjeller 

Flyhistoriske Kulturpark og brenner for 

veteranflymiljøet på Kjeller. 
Årsmøte i SUL avholdes umiddelbart etter foredraget. 
 
 
 
 

 
 
10. mars 

Odd Kjell Skjegstad: 
"Kjell Aukrust Ludvig og Solan". 
Odd Kjell samarbeidet med Kjell Aukrust 
i 30 år. Aukrust har over 40 mannfolk og 
5 kvinner i sitt persongalleri. Kåseriet er 
muntert. 19. mars i 2020 er det 100 år 
siden Kjell Aukrust ble født i Alvdal. 
 
 

 
21. 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. 

 
12. mai 

Adm.dir. Synnøve Bjørke: 
"ROAF" 
Mange av oss mener å vite hva ROAF er. 
Vet vi at denne bedriften i vår kommune 
er en bedrift i verdensklasse, og vet vi 
hvilken samfunnsmessig betydning den 
har? Bedriften er viktig for Lillestrøm 
kommune som har klima og miljø som 

ett av sine mål. Både ROAF og vi kan alle bidra til at våre 
aktiviteter er i tråd med dette målet. 
 
 

26. mai 
Gen.sekr. Kristin Ruud, Seniornett: 
"IT for oldiser" 
Den digitale utviklingen utfordrer oss 
alle. Skal du som senior henge med? 
Hvor går utviklingen og hva kan du gjøre 
for å holde deg oppdatert og mestre den 
digitale hverdagen? Gen.sekr. Kristin 
Ruud i Seniornett gir innspill til hvordan 
seniorer kan overleve digitaliseringen. 

 
 

 
 

 
 
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. Kontonr. for betaling: 1286 45 42733.  

19. januar 
Nyttårskonsert  
med Romerike 
Symfoniorkester  
og elever fra Norsk 
Ballettinstitutt  
avd. Lillestrøm i  

Lillestrøm Kultursenter. 

I februar / mars: Teaterforestilling 

I april / mai: Besøk på Kistefosmuseet 

I mai / juni: Nytt besøk i Buddhisttempelet på 
Løvenstad. 

_____________________________________ 
 

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 2020 går til Irland  

3. - 8. juni 2020 
 

Reisen er allerede 

fulltegnet. Kontakt 

komiteen for å høre  

om det er restplasser.  

 

mailto:gethen@holmerud.no

