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30 september 2020 
Hans-Wilhelm Steinfeld 
Norsk   journalist, forfatter og pro- 
gramleder. Hans spesialfelt er 
Russland. 
 
Tema: «Russland, vår nabo i øst» 

 
 
28. oktober 2020 
Pål Ording-Lie Brekke 
Han er foredragsholder, forsker,  
forfatter  og  blogger. Han er inter - 
nasjonalt anerkjent solforsker. 
 
Tema:» Nordlyset» 
 
 
25. november 2020 
Geir Lundestad 
Historiker, professor, medlem av 
det norske Vitenskapsakademi. 
  
Tema:   » Hva  er  grunnlaget  for 
Donald Trumps  popularitet  i USA»  
 
 
27. januar 2021 
Wolfgang Antoine Marie Plagge                                
Han er professor ved Norges  
musikkhøgskole, komponist og 
pianist. 
 
Tema:» Musikken bak historien - 
historien bak musikken» 

 



FOREDRAG 

 

 

 

 

24. februar 2021 
Siri Granum Carson.    
Hun er professor ved NTNU og har en 
doktorgrad i filosofi. 
 
Tema: 
«Framtida vår ligger i havet»   
 
 
31.mars.2021 
Audun Aas  
Han er anestesilege ved Sykehuset i 
Østfold. I 2018 ga han ut: «Smerte- 
boken - fra vondt til bedre.» 
 
 Tema:  
«Smertemysteriet» 
 
28.april.2021 
Per Kyrre Reymert  
Han er utdannet  arkeolog  ved 
universitetene i Tromsø og Oslo. 
  
Tema:» Den norske overvintrings-
fangsten på Svalbard» 
 
 
26.mai.2021 
Lasse Espelid  
Han er utdannet jurist og han har et 
meget variert virke fra inn og utland. 

Tema:  
«Humor i Norge» 
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         Nordmøre Senioruniversitet  
              og Corona pandemien 
 

Våren 2020, med utbruddet av Corona smitte 
i landet, ble alle våre aktiviteter satt på vent. 
Mange av våre medlemmer er i risikogruppen. 
Styret tar situasjonen på største alvor, og vil 
ikke gjenoppta virksomheten før vi mener det 
er trygt. Settingen i Caroline gjør det ikke 
enkelt med nok avstand og forsvarlig 
smittehåndtering.  

Programmet for studieåret 2020/2021 ble lagt 
lenge før pandemien brøt ut. Dersom det lar 
seg gjøre, vil det bli gjennomført som 
planlagt. Vi er i samtale med kommune-legen 
og smittevernansvarlig om dette. Må høstens 
program avlyses, vil vi, der det er mulig og 
ønskelig, utsette det til et senere tidspunkt. 
Må vi avlyse vil det bli varslet via vår 
hjemmeside www.nsru.no, og via mail til 
medlemmene.  
 
Styret beklager sterkt den situasjonen som 
har oppstått og håper at vi kan ønske dere 
velkommen til høstens program 

*** 

Reiser: 
I tidens usikre situasjon er det heller ikke 
mulig å inngå avtaler med lokale reiselivs-
operatører og andre. Turer i nærmiljøet må 
derfor også settes på vent! 



 
Foredrag er vanligvis siste onsdag i måneden, 
fra klokken 1300 til 1430. Lokalene åpnes 
klokken 1145 for billettsalg og sosialt samvær 
med kaffe og kaker. 
 
Film vises vanligvis andre onsdag i måneden 
fra klokken 1300. Lokalene åpnes klokken 1200 
for billettsalg og sosialt samvær med kaffe og 
kaker. 
 
REISER: All reisevirksomhet utsettes inntil 
videre. 
 

For fullstendig programoversikt, se vår 
hjemmeside 

 www.nsru.no  
 
 

Medlemskontingent: kr. 400 pr. person 
Ikke medlemmer: kr. 150 pr. foredrag 
Film er kun for medlemmer: kr.100 pr. film 
 

Bankkonto nr.   3930.02.04477 
 
 
                      HOVEDSPONSOR 

 


