
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensjonistuniversitetet  

i Skedsmo 

 
feirer sitt 10-årsjubileum 

 

 8. mai 2018 

 

PUSKs 10-årsjubileum 
feires tirsdag 8. mai 2018 

i Skedsmo samfunnshus 

 

Møteprogram: 

Kl. 11:00 Sosialt samvær med underholdning 

 Gratis servering av jubileumsbløtkake og kaffe 

Kl. 12:00 Velkommen og åpning av møtet 

 Prolog / dikt 

 Hilsen fra ordfører Ole Jacob Flæten  

 Presentasjon av ny grafisk profil for PUSK 

 Hedersbevisning 

 Sang til jubilanten 

Kl. 13:00 Foredrag ved Sverre Gunnar Haga: 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Død og fordervelse i tre akter – operahistorien  

i kortversjon. Et «kræsjkurs» for deg som ikke  

      visste at du elsket opera.» 
 

Vi får en lærerik innføring i et krevende emne fra en kunnskapsrik 

og underholdende foredragsholder - supplert med videoklipp av så 

vel "perler" som av mer kuriøse glimt fra operaens verden. 



Litt historikk – Pensjonistuniversitetet i Skedsmo er en del av 

en internasjonal bevegelse med navnet «Universitet for den 

tredje alder (U3A)». Den tredje alder har blitt en internasjonal 

betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av 

arbeidslivet, men fremdeles kan og vil delta aktivt i samfunnet. 

To hovedmodeller har blitt fremtredende for U3A. Den franske 

(Toulouse-modellen) og den engelske (Cambridge-modellen). 

I den franske modellen har man en ganske nær tilknytning til 

et universitet med lærere derfra, mens i den engelske 

modellen er hver forening selvstendig og medlemmene velger 

selv program og foredragsholdere. Selv om ordet universitet 

brukes, trenger en på ingen måte noen akademisk bakgrunn 

for å delta. Pensjonistuniversitetet i Skedsmo følger 

Cambridge-modellen.  

 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo – PUSK.             

Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (PUNR, i dag SUL) 

ble etablert i 1993. Etter en del år måtte PUNR innføre 

inntaksstopp for nye medlemmer. I denne situasjonen tok Kjell 

Solberg primo 2008 initiativet til å etablere et 

pensjonistuniversitet på Skedsmokorset. Det ble holdt et 

konstituerende møte i Skedsmo samfunnshus 6. mai 2008. 

Frammøtet var stort og et interimstyre bestående av Kjell 

Solberg, Olav Blichner, Kristen Folkestad, Sigrid Monrad-

Krohn og Oddbjørn Haug ble etablert. Navnet ble 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo – PUSK med stiftelsesdato 

6. mai 2008.  

 

Høsten 2008 ble det arrangert 4 ordinære medlemsmøter. 

Antall medlemmer det første halvåret kom opp i solide 373, og 

det ble etablert hele 9 aktivitetsgrupper.  
 

 

PUSKs formål:  

Å være et forum for formidling av kunnskap, stimulere til 

mer læring, oppmuntre og legge til rette for egenaktivitet 

og skape et trivelig, sosialt fellesskap. 

 

Styrelederne i PUSK har vært: 

Olav Blichner  2008 

Kjell Solberg  2009-2011 

Bjarne Sigurd Haugstad 2012-2014 

Marit Stabell  2015-2016 

Karl Adolf Lindbäck 2017- 

 

PUSK har en rekke aktivitetsgrupper som tar opp temaer som 

litteratur, maling og tegning, språk, foto, bridge, diskusjoner og 

slektsgransking. Det er tilbud om vandreturer hver torsdag. 

PUSK tilbyr også billetter til teater og konserter samt dagsturer 

og utenlandsreiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærebjelken i PUSKs virksomhet er imidlertid de månedlige 

medlemsmøtene på samfunnshuset. Disse møtene samler 130-

200 deltakere til foredrag om aktuelle temaer presentert av 

fremtredende personer. Målet er å gi medlemmene et bredest 

mulig tilbud som gir  kunnskap på nye og spennende områder.  

 

I tillegg er det de siste årene introdusert en foredragsserie i 

høstsemesteret på 4 foredrag over samme tema.  

 

Du finner mer informasjon om PUSK på www.pusk.no  

 
 

http://www.pusk.no/

