Første halvår 2019
vinter-vår program
man 7. jan

Eldbjørg Marie Nåheim Eien fra Asker Rotary holder foredraget: ‘Fra min

bokhylle: fem norske romaner jeg nylig har lest’
3 minutter: Tormod Rafgård
man 14. jan Vestre Viken Helseforetak og Bærum Sykehus sin plass i helseforetaket. Ved Nils
Fredrik Wisløﬀ, Asker Rotaryklubb, tidligere direktør i Vestre Viken Helseforetak
3 minutter: Fredrikke Hegnar von Ubisch
man 21. jan

Viken Region/Superfylke, hva kan det bety for oss av forbedringer? Ved

Prosjektdirektør Harald Horne
3 minutter: Ingrid Rønning
man 28. jan

Håkon Wium Lie, grunder av Opera Software: » Hvor lenge vil weben vare? Et

perspektiv fra Kon-Tiki i Stillehavet. » Vi får se ﬁne bilder fra «Kon-Tiki » i Stillehavet og høre
om internettets fremtid og om hans kamp for å få frigitt info om høyesterettsdommer gratis
på nettet- ved en av de som har levert teknologien bak dagens internett (CSS), Håkon Wium
Lie, som også deltok på Kon-Tiki 2 ekspedisjonen
3 minutter: Tone Skodvin
man 4. feb

Peismøte

man 11. feb

Alex Wisting (journalist, forfatter av bøker om Sverdrup og Amundsen og

styremedlem i Fram stiftelsen og oldebarn til Wisting- Amundsens beste venn fra samtlige
ekspedisjoner) «Amundsens døtre- Maud ekspedisjonen sett fra en annen side m og Wisting
og Inuittjentene». Wisting vil legge polarbøker ut for salg- Tar med Amundsen og Sverdrup
bøker og tar vipps og kontanter.
3 minutter: Pål Smiths
man 18. feb

Tor Kristian Østeby fra historielaget: «Øvre Sem Gård sin historie.» (Statens

Småbrukerlærerskole)

3 minutter: Bjørn Stolpestad
man 25. feb

«Populistiske, antielitistiske strømninger er på oﬀensiven i mange land. Har

de grobunn i Norge?» ved Johannes Berg, institutt for samfunnsforskning.
3 minutter: Børre A Sveen
man 4. mars

– » ‘Velferdsproﬁtører’: Hva vet vi om konsekvensene av å sette

velferdstjenester ut på anbud?»
Ved Torbjørn Furulund, Direktør, Helse og Velferd, NHO Service og Handel
3 minutter: Jeﬀen Sørlie
man 11. mars

Rolf Aaberge: «Økonomisk ulikhet i Norge: Utvikling og status»

3 minutter: Njål Andersen
man 18. mars- 18:30 Intercitymøte– Thon Vettre Hotel

«Steinar Juel (Civita og ex

sjefsøkonom i Nordea): Kapitalisme er ikke markedsøkonomi- Rå kapitalisme er skadelig for
befolkningen og for økonomiens utvikling. Opioidepidemien i USA viser hvor ille det kan gå.»
3 minutter: utgår
man 25. mars

VINAFTEN ved Festkommiteen

3 minutter: Utgår
man 1. april

Lasse Gimnes: «Medierevolusjonen: Hva skjer med gamle og nye medier i

Norge?» Lasse Gimnes er daglig leder i GimCom AS. Han jobber med etablerte og kjente
medier, men også med idrettsutøvere som Karsten Warholm og Johannes Klæbo når det
gjelder medier og kommunikasjon. Utviklingen innen medier og kommunikasjon i Norge er
dagens tema.
3 minutter: Georg Thommesen
man 8. april

Ida Børresen: «Fra innsiden av byggeprosjekt garasje under Stortinget»

3 minutter: Asle Tveter

man 15. april

fri Påske 18-22 april

man 22. april

fri Påske 18-22 april

man 29. april

«Virkelighetslitteratur. Et begrep som benyttes om den nye, norske

litteraturen. Hva innebærer det?» Ved Tor Eivind Jensen fra Asker Rotaryklubb
3 minutter: Hans Ellef Wettre
man 6. mai

Konservator Randi Horgen fra Asker Museum holder foredraget « Til

«Luther» glede»- Horgen forteller om hva reformasjonen har betydd for utviklingen av vårt
samfunn og framvekst av lesekunnskap og vitenskap i Europa.
3 minutter: Nils Fredrik Wisløﬀ
man 13. mai

«Får vi igjen det vi skal for skattepengene våre?» ved ekspedisjonssjef

Therese Johnsen i Riksrevisjonen
3 minutter: Lise Ekroll Aarvold
man 20. mai

Bedriftsbesøk

man 27. mai

«Aktuelle privatøkonomiske problemstillinger «, ved Bjørn Stolpestad fra

Asker Rotaryklubb og Nordea Investment Management
3 minutter: Ragnhild Sørhagen Aasgaard
man 3. juni

2 Egoforedrag, 2 nye medlemmer: Kiro Roskvist og Stian Roquist

3 minutter: utgår
man.10. juni

Pinse

man 17. juni

Sommerfest med Presidentskifte

Tidligere program

