
MEDLEMSMØTER HØSTSEMESTERET 2018 

Møtene arrangeres i Skedsmo Samfunnshus på nedennevnte 

datoer kl.12:00 med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig 

å kjøpe kaffe og kaker/frukt. 

Helge Simonnes  Tirsdag 4. september 

 

 
 

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land 

 

«Gud velsigne Amerika» – falske 
nyheter som banet vei for  

Donald Trump til Det hvite hus 
 Det går en nasjonalistisk strømning over 

den vestlige verden. Populistiske politikere 
spiller ofte på religiøse følelser i folket når 

de søker velgernes støtte. Også Adolf Hitler 
oppdaget hvor effektivt slagordet «Gott mitt 
uns» var. Dette foredraget gir innsikt i hvor 

farlig det er når religiøse argumenter 
benyttes i politisk argumentasjon og 

propaganda. Simonnes forklarer i foredraget 
hvilket ideologisk jordsmonn det røres i når 
det postuleres at noen raser og nasjoner er 

spesielt utvalgt til «Guds velsignelse».  
  

Carl Schiøtz Wibye Tirsdag 9. oktober 

 

  
 

Norges ambassadør                                      
til Saudi-Arabia 2009-2014   

 
Null toleranse.  Hvordan en voldelig 
sekt fra Saudi-Arabia radikaliserte 

islam 
 Wahhabismen er Saudi-Arabias 

statsreligion, en ekstremt nidkjær versjon av 
islam klekket ut på 1700-tallet av 

Muhammed ibn Abdul Wahhab. Siden den 
gang har en allianse mellom Al Saud-

familien og wahhabienes presteskap holdt 
landets befolkning i et jerngrep. I 1932 

forente herskeren Abdulaziz Al Saud sine 
områder til et kongerike han ga navnet 

Saudi-Arabia, oppkalt etter ham selv. Få år 
senere sprutet oljen i været. Den dramatisk 
økte oljeprisen på 1970-tallet åpnet for en 
global utbredelse av wahhabismen, i en 

propagandakampanje av historiske 
dimensjoner. Resultatet ser vi i etableringen 
av bevegelser som Taliban, al-Qaida og IS. 
I dag regnes Saudi-Arabia som arnestedet 

for mye av radikaliseringen vi ser i islam, en 
utvikling som angår også oss i Norge.  

 
 



 

Trine Wikstrøm Tirsdag 6. november 

 

 
 
Prosjektleder i kommunesammenslåingen 

 

 

 Nye Lillestrøm kommune –            
utfordringer og muligheter 

Trine Myrvold Wikstrøm er oppvokst i 
Skedsmo og utdannet jurist. Hun har 
arbeidserfaring fra så vel statlig som 
kommunal sektor, Blant annet som 

organisasjons og personal sjef, 
kommunaldirektør og rådmann. På 

bakgrunn av sin brede erfaring innen 
kommunalforvaltningen er hun for tiden 

tilsatt som prosjektleder for 
sammenslåingsprosessen av Fet, Sørum og 
Skedsmo til den nye Lillestrøm kommune. 
Hun vil gi oss et innblikk i arbeidet mot en 
ny storkommune på Romerike. Et arbeid 
som omfatter store endringer i både de 

politiske og administrative delene av 
kommunen 

Andreas Kvebæk Dahl  Tirsdag 4. desember 
 

  

 
Skuespiller 

 
 

 
«Det fins jo tusen av deg» 
Spennende teaterforestilling 

av og med  
skuespiller Andreas Kvebæk Dahl . 

Vi er både unike og helt normale, alle er vi 
mer enn du ser, og det er krevende til tider å 

være menneske.  
Hva med de store spørsmålene, og hvorfor 

drømmer vi så stort?  Angst, hva er det,  
hva gjør jeg med det? 

Andreas Kvebæk Dahl tar opp mange 
viktige spørsmål og bruker litteratur som 

referanseramme. 

En utfordrende start på julemåneden ! 
 

Nærmer omtale av Kvebæk Dahl og «Det 
finnes jo tusen av deg» finner du her 
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