
 

 

Velkommen til Johnny Cash 
digitalt arrangement 
 

 
Tid/sted: tirsdag 27. oktober kl 19:00, på Zoom. 
Påmelding til: fulbright@fulbright.no for å motta lenke 
til Zoom. 
 
Den 27. oktober arrangerer FAAN et digitalt 
arrangement om hvordan Johnny Cash har vært en 
inspirasjon på tvers av landegrenser.  
 
Arrangementet er forankret i Fulbright US alumn Dr. 
Jonathan Silverman og Dr. Michael Hinds bok 
«Johnny Cash International: How and Why Fans 
Love the Man in Black», med et spesielt fokus på 
norske tilhengere.  
 

 
Panelet vil bestå av forfatterne 
av boken, Jonathan Silverman 
og Michael Hinds,  
samt Fulbright alumni Asbjørn 
Grønstad, og Oda Tvedt, som 
også vil fremføre en Johnny 
Cash-låt.  
 
 
 

 
Vi gleder oss til et spennende arrangement, håper vi 
sees!  

Kjære Fulbright Alumni 
 

Styret i Fulbright Alumni 
Association Norway 
(FAAN) ønsker 
velkommen til høstens 
spennende arrangement. 
 
Hvis du ikke er medlem 
enda, så vil vi gjerne 
invitere deg til å bli 
medlem i FAAN.   
 
Årlig medlemskontingent 
er 250,-  
 
Kontonr: 1600.20.73513. 
NB: Husk å oppgi navn i 
merknadsfeltet når du 
betaler. 
 
VIPPS: #84932 Fulbright 
Alumni Association 
Norway 
 
For adresseoppdatering: 
Vennligst send oss en e-
post. Fint om du kan 
indikere om du er 
interessert i å motta 
Alumni-nyhetsbrev og 
annen korrespondanse i 
elektronisk form. Slik 
hjelper du både miljøet og 
oss. 
 
Kontaktinfo:  
Telefon: 22 01 40 10 
E-post: 
alumni.styret@fulbright.no 
 
 
 

mailto:fulbright@fulbright.no


Nytt om norske Fulbrightere 

Fulbright Norway stipender for 2020–2021 og 2021-2022 

Grunnet Covid-19 pandemien har U.S. State Department suspendert 
Fulbright programmet. Bortsett fra studenter som skal ta hele grader i 
USA, får ikke de som ble tildelt stipend for 2020-2021 mulighet til å reise 
før tidligst i januar 2021. To amerikanske Fulbrightere kom til Norge i 
høst, og det er per nå kun én norsk Fulbright student ved Stanford 
University. 
 

John-Arne Røttingen utnevnt til Norges globale 
helseambassadør 
 

 
 

Tidligere FAAN-artikkelprisvinner (2016), Fulbrighter ved Harvard 
University fra 2011 til 2012 og lege John-Arne Røttingen, har blitt utnevnt 
som Norges globale helseambassadør i Utenriksdepartementet.  
 
I denne stillingen skal Røttingen samarbeide tett med både 
utviklingsministeren og utenriksministeren, og blant annet følge opp den 
globale helseinnsatsen og norsk deltagelse i det internasjonale arbeidet 
med å bekjempe Covid-19.  
 
Røttingen er i dag administrerende direktør i Norges forskningsråd, men 
fratrer stillingen 1. desember 2020 for å begynne som helseambassadør. 



 

Maria C. Magnus fikk ERC Starting Grant 
 

I et nytt forskningsprosjekt finansiert av Det europeiske 
forskningsrådet (ERC), ledet av Fulbrighter fra 2012 til 
2013 Maria C. Magnus ved Senter for fruktbarhet og 
helse, skal man studere hvorvidt infertilitet påvirker 
risikoen for å utvikle hjerte-karsykdommer.  

 
Vi gratulerer! 
 
 

Peder Anker publiserte nylig bok 

Fulbrighter fra 1995 til1996 Peder Anker publiserte 
nylig boken «The Power of the Periphery: How Norway 
Became an Environmental Pioneer for the World».  
 
I boken diskuterer han blant annet Fulbright alumni 
Arne Næss, som innførte begrepet «dypøkologi».  
 
Takket vært OpenAccess kan hele boken lastes ned 
gratis på https://www.cambridge.org/  
 
 

Trygve Broch publiserte nylig bok  
 

Fulbrighter fra 2017 til 2018 til Yale University Trygve 
Broch publiserte nylig boken «A Performative Feel for 
the Game: How Meaningful Sports Shape Gender, 
Bodies, and Social Life».  
 
Han forteller at boken er et produkt av hans Fulbright 
opphold ved Yale Center of Cultural Sociology i 2017-
2018. 
 
 
 

https://www.cambridge.org/core/services/aopcambridgecore/content/view/7070AC66999C30D35EAE07F0A290963A/9781108477567AR.pdf/The_Power_of_the_Periphery.pdf?event-type=FTLA


 

Fulbright i media 
 
I forbindelse med det amerikanske presidentvalget er Hilde Eliassen 
Restad (Fulbrighter fra 2003 til 2004) og Sofie Høgestøl (Fulbrighter fra 
2011 til 2012) mye tilstede i media for tiden. Sofie Høgestøl er blant 
annet regelmessig gjest i NRK’s radioprogram og podcast “Trump mot 
verden”.  
 

Tore Olsen gikk bort i slutten av august 
 
Som ung fysiker fikk Tore Olsen Fulbrightstipend for å forske ved Brown 
University i 1957/58, og var senere – både som professor ved NTH og 
Universitetet i Oslo, og som ekspedisjonssjef i forskningsavdeling i 
Utdannings- og forskningsdepartementet - en viktig støttespiller for 
programmet. Han nedla også et betydelig arbeid i Fulbrightstyret fra 
1999 til 2009. Han var en aktiv ambassadør for Fulbrightprogrammet, 
som fremmet programmets fredsbevarende intensjon. 
 

FAAN-medlemskap 2020 
 

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. 
 
Ved å betale medlemskontingenten bidrar du til å 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. 



Styret 2020 - Fulbright Alumni Association Norway 

Styret ble konstituert 8. juni 2020. 

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. 
Divon har vært styremedlem siden 2019. 

 

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 og rus- og avhengighetsmedisin fra UiO. Neupane 
forsker på nevroimmunologiske mekanismer bak komorbide psykiske og 
somatiske lidelser ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 
UiO og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland. Han har vært 
styremedlem siden 2019.  

 

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.  
Hun har vært styremedlem siden 2019. 

 

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 USN.  
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. Harstad har vært styremedlem siden 2020. 

 

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.  


