
 
Vi søker ny turleder 

 
 

Styret håper det er medlemmer som ønsker at PUs 
turprogram kan fortsette.  Styret ønsker at personer som 
vil arrangere og ta ansvar for turer melder seg.  PU har 
hatt en fin tradisjon med korte og lengre turer både i inn- 
og utland.  Deltakelsen har ligget mellom 30-50 personer, 
og alle har vært svært fornøyd med turoppleggene. 

Vi søker derfor etter 1-2 personer som kan drive turvirk-
somheten videre i PU. 

Med vennlig hilsen 
Styret 

 
 
 
 
 
 
 

Fysiske medlemskort i KVITTERT stand 
eller QR-kode/medlemsbevis på mobiltelefon 

 MÅ vises frem på alle møter 
 

 

Husk at medlemskortet gjelder for hele året 
 
 
 

 

PROGRAM HØST 2022 
 
Foredragene holdes i Colosseum kino 
torsdager kl. 11.00 – 13.00 
med 15 min. pause ca. kl. 11.45 
 
 
Medlemsservice i foajéen  
kl. 10.00 – 10.55 på foredragsdagene 
 
Følg også med på hjemmesidene for nyheter 
 
 
Pensjonistuniversitetet i Oslo 
Møllergt 24 
0179 Oslo 
Tlf. 22 11 15 34 
E-post: post@puioslo.no 
Hjemmeside: www.puioslo.no 
Org.nr. 994 087 908 
 

Kontoret er betjent: 
tirsdager kl. 10.00 – 13.00 i hvert semester 

 
  



8. september «En perfekt by: Er det mulig – og er det ønskelig?» 
 

Erling Dokk Holm 
Skribent, førsteamanuensis NMBU 

 
15. september «Hvorfor går stater til krig?» 

 

Tormod Heier 
Professor ved Forsvarets Høgskole 

 

ENDRING: 
22. september «Karikaturer – ytringsfrihet under press» 

 

Jan Kokkin 
Kunsthistoriker og forfatter 

 
29. september «Sosialdemokratiets århundre» 

 

Kalle Moene 
Økonom, professor UiO 

 
6. oktober «Store menn og deres lidelser – har de hatt betydning for 

verdenshistorien?» 
 

Nils Olav Aanonsen 
Nevrolog, leder avdeling for nevrorehabilitering OUS  

 
13. oktober «Forskning, utdanning og innovasjon for fremtiden. 

NMBUs fem bærekraftarenaer» 
 

Anna Lewandowska-Sabat 
Seniorrådgiver NMBU 
Solveig Fossum-Raunehaug 
Seniorrådgiver NMBU 

 

«Bærekraftarena: Smart landbruk og grønn innovasjon» 
Nils Bjugstad 
Professor NMBU 

 
20. oktober «Kulturminner og lovvernet av dem» 

Jørn Holme 
Tidligere riksantikvar, styreleder i Norges Kulturvernforbund 

27. oktober «Hitlers byggherrer – Organisasjon Todt i Norge» 
 

Ketil Gjølme Andersen 
Førstekonservator Norsk Teknisk Museum 

 
3. november «Oslofilmene og den legendariske kinosjefen Kristoffer 

Aamot» 
 

Ingrid Falkenberg Dokka 
Filmregissør, leder Sørnorsk filmsenter 

 
10. november «Hva er liv og hvordan oppsto det?» 

 

Dag O. Hessen 
Professor i biologi UiO 

 
17. november «Afghanistan. Hva skjedde og hva skjer?» 

 

Kristian Berg Harpviken 
Seniorforsker PRIO 

 
24. november «Hvordan kan vi forstå grekerne? «Alt» har vært gresk – 

fra Pompeii til Istanbul og Krim – men grekerne føler seg 
overstyrt av vesten».  
 

Ola Storeng 
Reiseleder, tidligere økonomiredaktør i Aftenposten 

 
1. desember «Verdikamp i London.  

Hva skal det nye Storbritannia være? » 
 

Øivind Bratberg 
Førstelektor i statsvitenskap UiO 

 
8. desember «Medisinske myter» 

Magne Nylenna 
Professor (em), dr. med. UiO 

 

 

Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- pr. gang 
Vi bruker Vipps 


