13. januar

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

10. mars

Erling Dokk Holm
Skribent, førsteamanuensis NMBU
20. januar

«Sosialdemokratiets historie»

Sunniva Rose
Kjernefysiker
17. mars

Kalle Moene
Økonom, professor UiO
27. januar

«Den hellige Birgitta – enken som utfordret Europa»

24. mars

«Klimakrisen. Hvordan havnet vi i dagens situasjon?
Hva kan gjøres for å dempe virkningene?»
Bjørn Hallvard Samset
Fysiker, seniorforsker ved CICERO Senter for
klimaforskning

24. februar

«Terrorgruppen IS i lys av utviklingen i Midtøsten»
Cecilie Hellestveit
Jurist og samfunnsviter, forsker ved Folkerettsinstituttet

3. mars

Anders Bettum
Skribent, religionshistoriker og egyptolog
31. mars

«Monopolet folk er glad i – Vinmonopolet 100 år»
Elisabeth Hunter
Administrerende direktør, Vinmonopolet

«Det samiske folk – en historie om rett og urett»
Kirsti Strøm Bull
Jurist, professor emerita UiO

17. februar

«En reise med solen til Osiris’ rike – forestillinger
om død og gjenoppstandelse i Det Gamle Egypt»

«Irland og Nord-Irland før og etter Brexit»
Erik Mustad
Førstelektor, Universitetet i Agder

10. februar

«Asias stormakter. Rivalisering og samarbeid»
Saira Hamid Basit
Førsteamanuensis, visedekan Forsvarets Høgskole

Unn Falkeid
Professor i idéhistorie UiO og forfatter
3. februar

«Bør vi satse på kjernekraft som energikilde?»

7. april

«Verdens vanndag 30 år»
Synne Movik
Førsteamanuensis, NMBU

28. april
ca. 11.45

Årsmøte 11:00 – 11:30 - (bare for medlemmer)
«Kringkastingsorkestret – hele landets orkester i 75 år»
Jan Fredrik Heyerdahl
Informasjonsansvarlig i KORK

5. mai

«Norads rolle i å nå bærekraftmålene»
Erik Feiring
Seniorrådgiver NORAD

«Genteknologi – muligheter og utfordringer når livet kan
redigeres»
Sigrid Bratlie
Molekylærbiolog, spesialrådgiver Kreftforeningen

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

Turer vår 2022
Turkomitéen arbeider med turer for kommende periode.
Responsen fra mottakerne av våre henvendelser er høyst
mangelfull, og til våre planlagte reisemål er det nå ikke
mulig å avklare datoer, tidspunkter eller beregne
kostnader.
Turer for 1. halvår vil etter nyttår bli annonsert fra
Colosseum og med e-post til medlemmene.
Turkomitéen ber om forståelse for at situasjonen «er som
den er».
Med vennlig hilsen
Turkomitéen

PROGRAM VÅR 2022
Foredragene holdes i Colosseum kino
torsdager kl. 011.00 – 13.00
med 15 min. pause ca. kl. 11.45
Medlemsservice i foajéen
kl. 10.00 – 10.55 på foredragsdagene

Turkomitéens e-postadr.: putur.oslo@gmail.com
Har du PC - send oss en e-post = ingen misforståelser

Medlemskort i KVITTERT stand MÅ
vises frem på alle møter
Husk at medlemskortet gjelder for hele året

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

