
Medlemsmøte fredag 14. april kl 1200-1500 i Hornemannsgårdens festsal 

 

Musikalsk innslag ved Edvardsen og sønn.  

Duoen er opprinnelig fra Narvik, men har gjort trøndere av seg og bor begge i Trondheim. De spiller et variert 
repertoire av både kjente og ukjente engelskspråklige sanger innenfor blues og folk, i tillegg til et par godt kjente 
norske låter.  

 

"Mine erfaringer med intelligente studenter" Foredrag ved professor Martin Ystenes,  
Inst. for industriell kjemi, NTNU.  

 

Servering av rundstykke, wienerbrød og kaffe/te. Kr 50,- innbetales under møtet, kontant eller på Vipps. Vennligst 
ikke vippse til undertegnede, men til pensjonistforeningens nr: 712 632. 

Vi har plass til 60 personer.  
 

Påmelding innen 11.4.23 på mail til gretheaune5@gmail.com eller på mobil 908 68 875. 

 

 

 

Professor Martin Ystenes (*06.06 1956 i Sykylven) Institutt for 

uorganisk kjemi. Han er mest kjent for å drive naturvitenskapelig folkeopplysning og satire ved å 
blogge om naturvitenskapelige misopp-fatninger fremmet i media. 

1986 Dr.ing. Avhandlingen: Vibrational analysis of ethyl benzoate and its 
titanium tetrachloride complexes   ved Institutt for industriell kjemi. 

1999 Thaulowprisen 

1996 – 2001 drev han drevet kommentatorspalten Sprøytvarsleren som 
samler inn og kommenterer journalisters flauser  

Etterhvert som Sprøytvarslerens popularitet økte, strømmet det inn tips 
fra lesere slik at han i nettstedet aktive år mottok over 2500 tips.  

Ystene har vært en sterk kritiker av norsk offentlig enhetsskolepolitikk og 
hvordan denne politikken har medført en ignorering av barn med spesielle 
intellektuelle evner. 

I en periode fra 2003 var han leder av Mensa i Norge.  

  



Intelligenskvotient (IQ) 
Intelligens er den mentale evnen til å forstå sammenhenger. Til intelligensen regnes vanligvis 
evnen til å lære, å resonnere, å planlegge, å løse problemer, å tenkte kritisk og abstrakt, samt til å 
forstå ideer, språk og kompliserte årsakssammenhenger. 

For å få en målbar verdi på intelligens forsøker man i blant å måle intelligens med 
intelligenskvotient (engelsk «Intelligence Quotient (IQ)»). Den samme person kan oppnå 
forskjellige resultater med forskjellige tester. 

 

Mensa er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ, grunnlagt i England i 1946. 
Grunnleggerne hadde en visjon om å danne en forening for intelligente mennesker. Ideen om en 
slik forening ble opprinnelig fremsatt fra flere forskjellige hold i løpet av 1940-årene. Det opprinnelige 
målet var at Mensa skulle være en støttespiller for det engelske parlamentet, for at en i fremtiden 
skulle kunne unngå omfattende konflikter lik andre verdenskrig. Mensa fikk aldri denne oppgaven, 
men ble i stedet en upolitisk organisasjon uavhengig av etnisitet, kultur og religion. Mensa har derfor 
ingen offisielle synspunkter på politikk, religion eller rase. 

For å bli medlem må en være blandt de 2% med høyest IQ i befolkningen", på en godkjent evnetest. 
På en IQ-skala med standardavvik 15 vil det tilsvare 130 eller høyere.  

Høsten 2020 var det rundt 145 000 medlemmer i 100 land drøyt en tredjedel i USA. Norge hadde 
ved utgangen av 2019 rundt 2.200 medlemmer. 

 


