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«Verd å vite om vin» 
 
 Vin er alltid et tema for diskusjon enten man 
kan noe om vin eller rett og slett nyter den.  
Olav Aasmundrud fra Lier er sivilingeniør fra 
NTH og er utdannet diplomønolog fra 
Bordeaux.  
Han jobbet noen år i Vinmonopolet som 
leder for kontrollaboratoriet for vin og har 
siden holdt sin store interesse ved like. 
Aasmundrud vil ta for seg grunnleggende 
forhold for fremstilling, lagring og ikke minst 
drikking/nytelse av vin i dialog med 
tilhørerne. 

Sverre Lodgaard Tirsdag 6. februar 

 
 

 

 

«Konflikten mellom USA – Nord 
Korea, en fare for verdensfreden og 
oss alle?» 
 
Sverre Lodgaard er utdannet statsviter som 
har hatt flere ledende stillinger innen statlige 
og ikke statlige organisasjoner både i Norge 
og i utlandet. Han var leder av Norsk 
utenrikspolitisk institutt (NUPI) fra 1997 til 
2007. Han har også hatt flere ledende verv i 
FN, Nobelkomiteen, Polyteknisk forening og 
Oslosenteret for fred og 
menneskerettigheter. Lodgaard har freds-, 
utenriks- og sikkerhetspolitikk som sitt 
spesialområde, men har også vært opptatt 
av U-landsproblematikk. I de siste årene har 
han skrevet artikler og deltatt i debatter om 
Midtøsten-spørsmål og atompolitikk - særlig 
relatert til Iran, Israel, USA og Nord- Korea. 

Sigrid Hagerup Melhuus Tirsdag 6. mars 

 
 
 

 

 

 «Har vi råd i fremtiden - arbeid og 
bærekraftig velferdsstat» 

 
Norsk økonomi skår foran en stor omstilling. 
Oljeinntektene blir mindre, vi blir stadig flere 
eldre og flere må i jobb. Flere hevder at vi 
må kutte i velferden, at dagens velferdsstat 
ikke er bærekraftig. Stemmer det? Hvordan 
kan vi organisere samfunnet for å sikre delt 
velferd og like muligheter for alle framover?  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Skjeltorp Tirsdag 10. april 
 
 

 
 

 
«Nanoteknologi og nye medisinske 

anvendelser» 
  
Nanoteknologi sies å være historiens 
raskest voksende teknologi som vil få 
betydning for alt rundt oss.  Det reklameres 
med alt fra nano-kosmetikk til nano-maling 
og nano-datamaskiner. Nanoteknologi 
foregår på veldig liten skala. En nanometer 
betyr en milliarddel av en meter. Bredden av 
et hårstrå er ca. femti tusen nanometer. Et 
viktig felt vil bli innen medisin. Et eksempel 
er bruk av magnetiske nanopartikler som 
kan feste seg til kreftceller for diagnose og 
behandling. For å «fange» disse små 
magnetisk partiklene med kreftcellene må 
en bruke kraftige magneter. Foreleseren har 
patent på en kraftig magnet, Giamag, som 
kan gjøre dette. 

Sverre Gunnar Haga Tirsdag 8. mai 

 

 
 

 

«Død og fordervelse i tre akter - 
operahistorien i kortversjon. Et 

kræsjkurs for deg som  
ikke visste at du elsket opera.» 

 
Bak denne bombastiske introduksjon står 
fagmann og operaelsker Sverre Gunnar 
Haga. Han er tidligere informasjonssjef i 
Den Norske Opera  og Ballett og har hatt 
flere programmer om opera i NRK. 
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. 
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Helge Simonnes  Tirsdag 4. september 
 

 
 

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land 

 

«Gud velsigne Amerika» – falske 
nyheter som banet vei for  

Donald Trump til Det hvite hus 
 Det går en nasjonalistisk strømning over 

den vestlige verden. Populistiske politikere 
spiller ofte på religiøse følelser i folket når 

de søker velgernes støtte. Også Adolf Hitler 
oppdaget hvor effektivt slagordet «Gott mitt 
uns» var. Dette foredraget gir innsikt i hvor 

farlig det er når religiøse argumenter 
benyttes i politisk argumentasjon og 

propaganda. Simonnes forklarer i foredraget 
hvilket ideologisk jordsmonn det røres i når 
det postuleres at noen raser og nasjoner er 

spesielt utvalgt til «Guds velsignelse».  
  

Carl Schiøtz Wibye Tirsdag 9. oktober 

 

  
 

Norges ambassadør                                      
til Saudi-Arabia 2009-2014   

 
Null toleranse.  Hvordan en voldelig 
sekt fra Saudi-Arabia radikaliserte 

islam 
 Wahhabismen er Saudi-Arabias 

statsreligion, en ekstremt nidkjær versjon av 
islam klekket ut på 1700-tallet av 

Muhammed ibn Abdul Wahhab. Siden den 
gang har en allianse mellom Al Saud-

familien og wahhabienes presteskap holdt 
landets befolkning i et jerngrep. I 1932 

forente herskeren Abdulaziz Al Saud sine 
områder til et kongerike han ga navnet 

Saudi-Arabia, oppkalt etter ham selv. Få år 
senere sprutet oljen i været. Den dramatisk 
økte oljeprisen på 1970-tallet åpnet for en 
global utbredelse av wahhabismen, i en 

propagandakampanje av historiske 
dimensjoner. Resultatet ser vi i etableringen 
av bevegelser som Taliban, al-Qaida og IS. 
I dag regnes Saudi-Arabia som arnestedet 

for mye av radikaliseringen vi ser i islam, en 
utvikling som angår også oss i Norge.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Trine Wikstrøm Tirsdag 6. november 

 

 
 
Prosjektleder i kommunesammenslåingen 

 

 

 Nye Lillestrøm kommune –            
utfordringer og muligheter 

Trine Myrvold Wikstrøm er oppvokst i 
Skedsmo og utdannet jurist. Hun har 
arbeidserfaring fra så vel statlig som 
kommunal sektor, Blant annet som 

organisasjons og personal sjef, 
kommunaldirektør og rådmann. På 

bakgrunn av sin brede erfaring innen 
kommunalforvaltningen er hun for tiden 

tilsatt som prosjektleder for 
sammenslåingsprosessen av Fet, Sørum og 
Skedsmo til den nye Lillestrøm kommune. 
Hun vil gi oss et innblikk i arbeidet mot en 
ny storkommune på Romerike. Et arbeid 
som omfatter store endringer i både de 

politiske og administrative delene av 
kommunen 

Andreas Kvebæk Dahl  Tirsdag 4. desember 
 

  
 

 
 

 
«Det fins jo tusen av deg» 
Spennende teaterforestilling 

av og med  
skuespiller Andreas Kvebæk Dahl . 

Vi er både unike og helt normale, alle er vi 
mer enn du ser, og det er krevende til tider å 

være menneske.  
Hva med de store spørsmålene, og hvorfor 

drømmer vi så stort?  Angst, hva er det,  
hva gjør jeg med det? 

Andreas Kvebæk Dahl tar opp mange 
viktige spørsmål og bruker litteratur som 

referanseramme. 

En utfordrende start på julemåneden ! 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1333699426667261&imgrefurl=https://www.facebook.com/skedsmokommune/photos/a.509218395782039.1073741829.498609530176259/1333699426667261/?type%3D3&docid=mc6FgfRjucpQ5M&tbnid=VCP15SeiuF4_OM:&vet=10ahUKEwjl5-rP2afaAhWMhiwKHS6LAK0QMwhGKA8wDw..i&w=322&h=403&hl=no&bih=588&biw=1366&q=Trine wikstr%C3%B8m&ved=0ahUKEwjl5-rP2afaAhWMhiwKHS6LAK0QMwhGKA8wDw&iact=mrc&uact=8

