Godt nytt år!
Kjære Fulbright Alumni
Styret i Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) vil gjerne
takke deg for året som gikk og ønske deg et godt nytt år!
2020 har vært et spesielt år for oss alle. Da pandemien traff oss i
mars, var det mange som fikk merke konsekvensene. Nye
stipendmottagere i 2020 kunne ikke komme til Nobelinstituttet for
den tradisjonelle, høytidelige stipendutdelingen, og det ble umulig å
reise ut som planlagt. Prisvinnerne av Fulbright-prisene fikk prisene
digitalt og ble annonsert på nett.
Vi har allikevel klart å gjennomføre noen aktiviteter i året som gikk. I
dette nyhetsbrevet kan du lese mer om dette, bli kjent med FAAN
styret, oppdatere deg om siste nytt om Fulbrigtere i Norge, samt få
informasjon om Fulbright-prisen 2021. Vi er optimistiske for
fremtiden og håper at vi vil møtes igjen i mer normale former om
ikke så altfor lenge!
Vi håper du vil fortsette å være FAAN medlem også i 2021. Er du
ikke medlem enda, vil vi gjerne invitere deg til å bli medlem i FAAN.
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Aktuelle nyheter
FAAN’s digitale Johnny Cash arrangement
Den 27. oktober arrangerte FAAN et digitalt seminar om Johnny Cash.
I panelet var Fulbright US alumni Jonathan Silverman, Michael Hinds,
og Fulbright Norge alumni Asbjørn Grønstad, og Oda Tvedt. Sistnevnte
fremførte også flere sanger av Johnny Cash.
Arrangementet var forankret i Silverman og Hinds bok «Johnny Cash
International: How and Why Fans Love the Man in Black», med et
spesielt fokus på norske tilhengere. Det ble en hyggelig og interessant
diskusjon om hvordan Johnny Cash har vært en inspirasjon på tvers av
landegrenser.

Vi takker panelet for den strålende innsatsen, og alle som møtte opp!

Arrangementet er fortsatt mulig å se her:
https://1drv.ms/v/s!AisLWQMPilkBga4HO72QHUxt7iDXSw?e=LcwMbL

Nytt om norske Fulbrightere
Å være på Fulbright-opphold under en pandemi
Grunnet Covid-19 pandemien har U.S. State Department suspendert
Fulbright programmet for 2020-2021, bortsett fra for studenter som skal
ta hele grader i USA. Som den eneste norske Fulbright studenten som
fikk dra til USA i høst for å ta sin doktorgrad innen mechanical
engineering ved Stanford University, forteller Fredrik Solberg om en
annerledes start på sitt Fulbright-opphold: https://fulbright.no/granteeexperiences/norwegian-fulbrighters-in-the-us/en-annerledes-studiestartved-stanford-university-2020/

Fulbright alumni Bjørn Magnus Berge publiserte nylig bok
Fulbrighter fra 1998 til 1990 Bjørn Magnus Berge
publiserte nylig boken «Kongens taler». Boken er andre
bind i en serie på to bøker som analyserer og
kommenterer Kong Haakon, Kong Olav og Kong
Haralds viktigste taler. Det siste bindet, som kom ut i
november, er viet helt og holdent kong Haralds beste
taler, herunder talen under hagefesten i Slottsparken.
Gjennom engasjerende innledninger gir forfatteren en
analyse av hver enkelt tale, hvor både retoriske grep,
men også viktige historiske og politiske hendelser for
vårt kongehus, land og folk omtales.

Fulbright alumni medforfattere på vitenskapelige artikkel
De fire tidligere Fulbrighterne Tormod Rogne (2018-2019), Erik Solligård
(2008-2009), Julie Paulsen (2014-2015) og Bjørn O. Åsvold (2016-2017),
er medforfattere på en medisinsk vitenskapelig artikkel med tittelen
«Body mass index and risk of dying from a bloodstream infection: A
Mendelian randomization study», som ble publisert i Plos Medicine i
november. Det er inspirerende at tidligere Fulbrightere går sammen om
viktig forskning!

Nylige disputaser
Aksel Braanen Sterri (2019-2020) disputerte i
september
Sterri forsvarte sin avhandling med tittelen «Delicate Deals:
Moral Choice on the Margins» ved Universitetet i Oslo.
Avhandligen ferdigstilte han under sitt Fulbright-opphold
ved Harvard University, til tross for Covid-19 pandemien:
https://khrono.no/braanen-sterri-velger-usikre-tider-vedharvard/472395

Emil Aas Stoltenberg (2018-2019) disputerte i
oktober
Stoltenberg forsvarte nylig sin avhandling med tittelen
«Epidemiological, Econometric, and Decision Theoretic
Applications of Statistical Inference» ved Universitetet i
Oslo. Han tilbrakte ett år av doktorgradsstudiene ved
Stevanovic Center for Financial Mathematics ved University
of Chicago.
Vi gratulerer!

Fulbrightere i media
Hederlig medieomtale av Linda Vorelands tidligere
kunstprosjekt i Richmond, Virginia
Richmond Magazine publiserte nylig en artikkel om det tidligere offentlige
kunstprosjektet «Urban Light Works», som Fulbrighter Linda Voreland
(1994-1995) var med på å starte i etterkant av sitt Fulbright-opphold ved
Northern Illinois University. Kunstprosjektet, som gikk over flere år,
hadde utsprang fra Virginia Commonwealth University.
Artikkelen kan du lese her:
https://richmondmagazine.com/news/richmond-history/art-withoutborders/

Fulbrightprisen og Fulbrightprisen for unge forskere 2021:
Informasjon om frist for nominering av artikler til Fulbright-prisene 2021 samt kriterier for
prisene vil bli sendt ut i løpet av februar, så følg med!
I 2017 ble det for første gang delt ut en pris for beste forskerartikkel for unge forskere, i
tillegg til Fulbright-prisen. Denne prisen har som hensikt å løfte fram yngre forskere og vil i
hovedsak rette seg mot PhD-studenter. Vi vil videreføre dette i 2021. Følg med på
utlysningen, som kommer i februar.

FAAN-medlemskap 2021
Hvis du allerede er medlem håper vi at du vil fortsette medlemskapet
også i det kommende året. Hvis du ennå ikke er medlem, inviterer vi deg
til å melde deg inn i FAAN. Du blir medlem ved å betale
medlemskontingenten, eller kontakte oss på epost. Medlemskap er gratis
det første året etter at man har kommet tilbake fra fulbright-opphold.
Ved å betale medlemskontingenten bidrar du til at vi kan arrangere
medlemsmøter, debattmøter og andre aktiviteter for å samle nåværende
og tidligere mottakere av Fulbrights stipender.
Årlig medlemskontingent er 250,- og betales til kontonr. 1600.20.73513.
Eller VIPPS: #84932 Fulbright Alumni Association Norway.

Har du noe du vil bidra med til nyhetsbrevet?
Ta kontakt med oss på e-post alumni.styret@fulbright.no !

Styret 2020 - Fulbright Alumni Association Norway
Styreleder:
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San
Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har en doktorgrad i
sykepleievitenskap, og er i dag fagutviklingssykepleier og postdoktor ved
kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og ved avdeling for
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lindberg har vært styremedlem siden
2016.
Styremedlemmer:
Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service,
American University, Washington DC I 2016. Han har en mastergrad i arkeologi
fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og
PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er instituttleder
på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og
førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for
landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk.
Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol
Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er
utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i
psykonevroimmunologi fra UiO. Sudan forsker på immunologiske signaler i
komorbide psykiske lidelser ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet.
Ingrid Dobloug Roede var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i 2017-2019, hvor hun tok en mastergrad i arkitekturteori, historie og -kritikk. Roede har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og
Designhøgskolen i Oslo (AHO), er i dag arkitekt ved Transborder Studio og skal
undervise i kulturminnebevaring og transformasjon ved AHO.

Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i
2016–2017.
Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag som
førsteamanuensis ved NTNU. Shah har vært styremedlem siden 2018.

Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North
Carolina i 2018-2019.
Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, Law and Society
ved University of Manchester, UK.
PhD kandidat i psykologi om terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn
og unge med angstlidelser. Jobber i barne- og ungdomspsykiatrien ved Nic
Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Nathalie Holme var Fulbright-stipendiat ved University of North Texas Health
Science Center i Fort Worth, Texas i 2019-2020.
Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, og tar for tiden PhD i human
sirkulasjonsfysiologi ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Holme har
vært styremedlem siden 2020.

Styret ble konstituert 8. juni 2020.

