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ÅRSMELDING 2015 

 

Årsmøte 

Lørenskog Pensjonistuniversitet holdt årsmøte i «Storstua», Lørenskog kultursenter, onsdag 

25. februar 2015. I alt var 82 medlemmer til stede. 

 

Styre 

Årsmøtevalgene ga følgende styresammensetning: 

Leder:   Helge Svaar   Valgt for 1 år 

Nestleder: Kjell Christiansen   Valgt for1 år 

Kasserer: Kjell Hauger   Gjenvalgt for 2 år 

Sekretær: Kari Evensen   Valgt for 2 år 

Styremedlem: Kaja Rohde   Ikke på valg  

Dataansvarlig: Knut Berg   Valgt for 2 år 

Varamedlem: Inger Borse Berger  Valgt for 1 år 

Varamedlem: Terje Graah   Gjenvalgt for 1 år 

 

Revisor: Vidar Waaden   Gjenvalgt for 1 år 

Revisors vara: Roy Neraasen   Gjenvalgt for 1 år  

 

Valgkomité: Tove A. Lindberg, leder Ny for 1 år 

  Torill Tangerud   Gjenvalgt for 1 år 

  Helge Holdhus   Gjenvalgt for 1 år 

 

Arbeidsgrupper  
Kultur- og reisekomité: Kaja Rohde (leder), Vidar Waaden, Torill Tangerud og Gerd Nordli. 

Programkomité:  Kjell Christiansen (leder), Hans Jacob Nerdrum og Kari Nielsen. 

Kaffekomité:   Turid Hauger (leder), Inger Anna Føsker og Lise Bøe. 

Ryddegjeng:  Arne Martin Hoff (leder), Roy Neraasen og Magne Jakobsen. 

Jubileumskomité: Helge Holdhus (leder), Tove A. Lindberg og Helge Svaar. 

Fotografering av LPUs aktiviteter: Svein Gjersøe.  

 

Aktivitet 

I 2015 har det vært 9 foredragsmøter og 11 styremøter. 110 saker har vært behandlet på styremøtene. 

Interessen for foredragsmøtene har vært god, men med litt lavere fremmøte enn i fjor, særlig første 

halvår. Deltakelsen på foredragsmøtene har variert mellom 147 og 275 frammøtte, gjennomsnittlig 

193 personer. Novembermøtet med Lørenskogs tidligere ordfører, Åge Tovan, som foredragsholder 

samlet flest deltagere.  

 

Foredragsmøter 

Våren 2015 

28. januar:  Professor Pål Gulbrandsen, Ahus: «Hvordan få legene til å kommunisere

   bedre med oss»  

25. februar: Årsmøte + Kirsten Røvik Håberg: «Fra innerst til ytterst – om undertøy i 

europeisk drakthistorie» 

25. mars:  Høyskolelektor Ketil Raknes: «Høyrepopulismen» 

22. april:  Professor Hilde Henriksen Waage, UiO: «Hvorfor gikk det så galt i Syria?» 

27. mai: Klima- & energirådgiver Inga Fritzen Buan, WWF: «Klimaendringer – 

utfordringer og muligheter» 

 

Høsten 2015 

23. september:  Haldor Skard: «Begeistring – Glede i Bevegelse – Inspirasjon og Glød» 

28. oktober:  Inge Grødum: «Fra idé til tegning» 

25. november:  Åge Tovan: «Lørenskog i nåtid og fremtid» 
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16. desember: Hanna Sofia Asp: «Israel – Jordan. En kulturhistorisk reise – religion, historie, 

politikk» 

    

Teaterbesøk 
11. mars:  Oslo Nye Teater: «Musikal Chicago» med 43 deltagere 

20. mai:  Nationaltheatret: «Lille Eyolf» - avlyst pga. dårlig påmelding 

11. september:  Lillestrøm Kultursenter: «Gammel dame er vond å vende med 21 deltagere 

 

Turer 
11. mai:  Dagstur til Munchmuseet: «Munch og van Gogh» med 47 deltakere 

18. - 22. juni  Tur til Færøyene med Temareiser Fredrikstad, med ca. 23 deltakere 

16. - 17. september Tur til Fjellsprengningsmuseet v/Hunderfossen – avlyst pga. for liten 

påmelding. 

16. – 19. november Juletur m/båt til København – avlyst pga. for liten påmelding 

 

Kursvirksomhet   

LPU har gjennomført ett iPad-datakurs for nybegynnere - et samarbeid med elever fra Mailand 

videregående skole. Kurset ble holdt to fredager i januar på Mailand videregående skole med i alt 12 

deltakere. Det var også planlagt kurs for Android-nettbrett, men dette kurset ble avlyst pga. for liten 

interesse. 

 

LPU har gjennomført franskkurs for litt øvede med kursleder Kari Nielsen, som har bakgrunn fra 

undervisning i fransk både på ungdomstrinnet og videregående skole. I vårsemesteret var det 11 

deltakere og 9 kursdager. Kurset samlet 11 deltakere i høstsemesteret og gikk over ti ganger. Lokalet 

var «Drømmeslottet», Lørenskog hus.  

 

LPU har både i vår- og høsthalvåret gjennomført kurs i spansk for litt øvede med spanske Yolanda 

Lorenzo som lærer. Kurset ble holdt åtte fredager på våren med 9 deltakere, og åtte fredager på 

høsten med 8 deltakere i «Drømmeslottet», Lørenskog hus. 

 

Kurset «Tysk på Reisen» ble holdt 8 torsdager i høsthalvåret med 10 deltagere. Lærer var Hans-

Joachim Schwarz. 

 

Studiegrupper  

Litteraturgruppa har møttes avtalte onsdager i «Drømmeslottet» i Lørenskog hus. De har i 2015 hatt ni 

møter med gjennomsnittlig 10 – 12 deltakere. Turid Stuhaug har ledet gruppa. 

 

Forum for tanker og refleksjon, med Helge Svaar som leder, hadde våren 2015 i alt 10 møter med 

tema «Filosofer som er særlig relevante for dagens samfunn». Høsten hadde gruppen 8 møter med 

hovedtema «Helse og omsorg i dagens Norge og i nær fremtid». Det har vært mellom 10 og 15 

deltagere på møtene. 

 

Studiegruppe i botanisering, med Gunnar Førland som leder: Målgruppen er personer som er 

interesserte i natur, og da spesielt i plantebestemmelse. Gruppen møtes normalt annenhver tirsdag i 

blomstersesongen og deltar også på arrangementer på Nedre Romerike i regi av Østlandsavdelingen til 

Norsk Botanisk Forening (ØLA) 

I vårsemesteret arrangerte vi 3 møter. Miljøvernsjef Bjørn Torp underviste i Lørenskogs geologi og 

geomorfologi. Lokalklima i Lørenskog ble gjennomgått av meteorolog Svein Fikke og Line Hørlyk fra 

ØLA tok for seg planteliv i Lørenskog. 

I plantesesongen ble det gjennomført 6 botaniseringsturer samt at vi deltok på 3 turer i regi av ØLA. 

Vi var medarrangør av Villblomstens Dag i juni. 

Gjennomsnittlig fremmøte er 6-8 personer. 

Turene vil også fortsette i 2016, men da i nærmere samarbeid med ØLA, se nærmere informasjon på 

LPUs hjemmeside. 
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Studiegruppe «Historie, Europa før og nå - Russland», ledet av Kjell Hauger, har hatt møter åtte 

ganger i høstsemesteret, med totalt 48 deltakere. Kurset ble holdt i Prøvesalen i Lørenskog hus. 

Temaene var:  

- Vikingenes Russland 

- Mongolåket og dets konsekvenser 

- Den Russisk-Ortodokse kirke 

- Ukraina – historisk bakgrunn og situasjonen i dag 

- Plan og marked i russisk økonomi 

- Putins Russland med historien på lasset 

- Stor-Russland blir skapt – hvem er russerne? 

- Fra supermakt til stormakt og konsekvensen for Norge 

 

Arbeid med klimaspørsmål  

LPU fortsetter å ha klimaendringen som satsingsområde og har også hatt «miljødrypp» i 2015. I april 

hadde LPU besøk av 4 elever og lærer Trine Ween som fortalt om miljøsatsingen på Fjellsrud skole. 

På maimøtet holdt klima- & energirådgiver i WWF, Inga Fritzen Buan, foredraget «Klimaendringer – 

utfordringer og muligheter».  

 

Allsang/underholdning/samarbeid med Kulturskolen   

LPU ser det som viktig å ivareta den norske sangskatten og den kulturarven dette representerer. Alle 

medlemsmøter avsluttes derfor med allsang. Hans-Christian Wettre har vært fast forsanger. 

 

LPU innledet i 2013 et samarbeid med Kulturskolen. På hvert foredragsmøte bidrar elever og lærere 

fra Kulturskolen med et musikalsk innslag. 

 

LPUs hjemmeside - www.lpu.no 

Statistikken viser at gjennomsnittlig besøk hver måned i 2015 lå på 9 550. Høyeste antall besøk var i 

mars med 11 800 besøk. De gjennomsnittlige besøkene var 4 700 i 2014, 4 610 i 2013, 4 569 i 2012,   

4 443 i 2011, 4 378 i 2010, 4 200 i 2009, 4723 i 2008, 2 550 i 2007, 1 752 i 2006 og 1 184 i 2005. 

Siden oppdateres regelmessig av Knut Berg som tok over etter Hans-Joachim Schwarz etter årsmøtet. 

For tiden har LPU adgang til 350 e-postadresser til sine medlemmer. Disse medlemmene får 

regelmessig påminnelser om møter og beskjeder på e-post. 

 

Forslagskasse 

Forslagskassen ble nedlagt i 2013, og medlemmene kommer nå med forslag enten på nett eller direkte 

til et medlem i styret. 

 

Hjertestarter 

Styret i LPU har gjennomgått oppfriskningskurs i bruk av hjertestarteren vi fikk av Lions. 

  

Medlemstall 

Medlemstallet per 1. desember 2015 var 595. 

 

 

Lørenskog, 20. januar 2016 

 

Helge Svaar (sign.)    Kjell Christiansen (sign.)    Kjell Hauger (sign.)   

 

Kaja Rohde (sign.)    Knut Berg (sign.)       Kari Evensen (sign.)  

http://www.lpu.no/

