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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 "Frankrike" og ditt 
eget navn!  

 

 
Seminar om Frankrike, Portugal og Spania 

 
 
 

 
 
 
 
12. september "Frankrike-historie, geografi, økonomi". 
Universitetslektor Svein Erling Lorås, UiO. 
19. september "Frankrike-politikk, styresett, samfunn".  
Førsteamanuensis Kjerstin Aukrust, UiO. 
10. oktober "Latin-Amerika: Norske interesser". 
Rådgiver Torkjell Leira, Naturhistorisk Museum, UiO. 
17. oktober "Portugal".  
Sr-rådgiver i UD Ove Thorsheim (tidl. amb. i Portugal). 
24. oktober "Portugal".  
Sr-rådgiver i UD Ove Thorsheim (tidl. amb. i Portugal). 
31. oktober "Frankrike-kultur, med vekt på litteratur". 
Førsteamanuensis Kjerstin Aukrust, UiO. 
14. november "Spania – kultur og samfunn".  
Førsteamanuensis (em.) Johannes A. Nymark, NHH. 
21. november "Spania – historie og politikk". 
Førstebibliotekar Jose Maria Izquierdo, UiO. 
28. november "Spania - historie og politikk". 
Førstebibliotekar Jose Maria Izquierdo, UiO. 
 
Seminarene starter kl. 13.00 og varer ca. 2 timer inkl.  
20 minutters pause. 
 

 

Styret 

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

Gunnar 
Apeland 
nestleder 

Harold 
Misund 
sekretær  

    
Mary Lyford  

kasserer 

Eli Sundby 
styremedlem 

Anny 
Klafstad 
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. 
Nedre aldersgrense for medlemskap: 55 år. 
Kontingent: kr 200 pr. person pr. år. 
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 2019 

 
 
 

Velkommen til Senioruniversitetets arrangementer 
høsten 2019. 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.  
 

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 høsten 2019 
Møtene holdes i Lillestrøm Kultursenter. Foredragene 
starter kl. 12.00. Mange kommer en time før for en kopp 
kaffe og en hyggelig samtale.  
Våre medlemmer og medlemmer av Lørenskog 
Pensjonistuniversitet, Pensjonistuniversitetet 
Skedsmokorset og Øvre Romerike Pensjonistuniversitet 
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. 
 
 
 

3. september 
Per Olav Lundteigen: 
"Matsikkerhet for folk og dyr". 
Maten opptar oss og derfor har vi satt dette 
som tema for høstens første medlemsmøte. 
Per Olaf Lundteigen er opptatt av 
matproduksjon og vet hvilke forutsetninger 
norsk matproduksjon har og trenger. Er 
importert mat og egenprodusert mat like 
sikkert? Er selvforsyningsgraden god nok? 
 

 
8. oktober 

Seniorforsker Sverre Lodgaard:  
"Koreakrigen – en krig uten slutt?" 
Krigen mellom Sør Korea og Nord Korea 
er ikke over, - eller er den det? I nord 
sitter en leder som mange frykter, ikke 
minst naboene i sør og mange innbyggere 
i Nord Korea. I USA sitter en leder som 
er uforutsigbar. Lodgaard fra NUPI vil gi 
oss et innblikk i denne konflikten. 
 

 
22. oktober 

Øystein Johan Kleiven, UiO: 
"På sykkel gjennom Kina" 
Foredragsholderen fulgte den gamle 
silkeveien, gjennom provinsen Xinjiang 
med sin fantastiske historie og mindre 
fantastiske polititilstedeværelse og 
undertrykking av den Uighurske 

befolkningen og over Tian-fjellene og inn i Kasakhstan. 
Vi blir med på en fantastisk sykkeltur. 
 
 

 
12. 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. 
 

 
26. november 

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen: 
"NRKs utvikling og utfordringer i en 
digitalisert tidsalder"  
Den nye mediasituasjonen påvirker NRKs 
programproduksjon og økonomi. Ser vi 
slutten på allmennkringkasterens rolle? 
Trenger Norge en allmennkringkaster i 
fremtiden? Hva vil folk se og høre der de 
er, uansett hvor de er og når de er der? 

Hvordan kan NRK finansieres? 
 
10. desember 

Rådmann Trine Wikstrøm, 
Lillestrøm kommune: 
"Hva kan vi forvente i den nye 
kommunen vår" 
Lillestrøm kommune vil bli landets 9. 
største kommune med om lag 87 500 
innbyggere og 9 000 ansatte. 
Wikstrøm vil orientere om hvordan 
Lillestrøm kommune vil bli organisert. 
Hun vil også redegjøre for kommunens 

satsingsområder og om hva innbyggerne kan forvente seg 
av den nye kommunen. 
 
 

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.  

 

 

 
5. september       

besøker vi Justervesenet på 
Kjeller. Det var mange 
interesserte som ikke fikk være 
med i fjor. Vi gjentar derfor 
tilbudet. 
 

 

I oktober blir det tilbud om en teater-/operaforestilling 

 
I november inviterer vi til en lørdagskonsert i Den norske 
Opera. 

 
I desember sender vi ut innbydelse til den populære 
Nyttårskonserten med Romerike Symfoniorkester i 
Lillestrøm Kultursenter i januar. 

 

_____________________________________________ 
 

Reisekomiteen 

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

Årets juletur går til Grini-Museet og Bærums Verk 

3. desember 2019 
Det blir guidet omvisning på Grini-Museet av en som satt 

som fange her under 

krigen. Turen går 

videre til Bærums 

Verk hvor vi vil få 

mat før en guidet 

omvisning. Etterpå 

blir det litt tid på 

egen hånd før vi avslutter dagen med 3-retters middag på 

Værtshuset, som er Norges eldste spisested.  
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