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Takk for et aktivt år – velkommen til et nytt 

 
 

Det står mange spennende foredragsholdere og tripper i kulissene når vi om et par uker vender nok et 

blad i Eldreakademiets historie og tar fatt på vinter- og vårsemesteret 2014. I tillegg skal vi på konsert 

og på teater, og vi skal i Operaen for å oppleve selveste «Svanesjøen». Dagsturen går denne gang til 

Syd-Koster, for sikkerhets skyld to påfølgende dager i mai for at flest mulig skal få plass. Vi 

planlegger også en utenlandsreise til høsten, men det kommer vi tilbake til i neste utgave av EA nytt. 

 

EA nytt sendes i posten til alle våre 1150 medlemmer. Det er en kostnad vi gjerne skulle ha klart oss 

uten. Vi har tidligere oppfordret dere til å sende oss en e-postadresse fordi vi ønsker å tilby utsendelser 

og kommunikasjon fra Eldreakademiet elektronisk til dem som aksepterer det, en ordning som absolutt 

kan anbefales. Den er praktisk, rask og rimelig – og i pakt med tiden! Brevutsendelser til 1150 

medlemmer krever mye arbeid og koster mye i porto. 

 

Problemet er at vår tidligere oppfordring ga et heller magert resultat. Vi har bare 229 e-postadresser i 

vårt register, og av en medlemsmasse på 1150 er det som en dråpe i havet å regne. De 229 vil 

imidlertid få denne utgaven av EA nytt på mail i tillegg til at de også får den i posten, forhåpentlig for 

siste gang. Vi gjentar derfor oppfordringen. Send en e-post til post@eldreakademiet.no med 

bekreftelse om at du ønsker forsendelser med e-post, og husk å oppgi mottakeradresse. De som 

allerede har sendt oss sin e-postadresse (229) trenger ikke å gjøre det en gang til. 

 

Styret takker for et hyggelig og aktivt år og ønsker alle våre medlemmer god jul og et godt nytt år. 

   

                                                                                                                                        Jan Tollefsen 

 

 

 

Ny sekretær og nytt telefonnummer 

 
Eldreakademiet har fått ny sekretær. 1. januar 2014 overtar Marion Myklebust etter Cecilie Berger 

som har passet godt på oss de siste tre årene. Vi benytter anledningen til å takke Cecilie for innsatsen 

og ønsker samtidig Marion hjertelig velkommen. Hun er for øvrig også medlem av Eldreakademiet, er 

tidligere lærer og vant til å holde orden i klasserommet. Vi er med andre ord i de beste hender! 

 

Dette betyr at vi bytter telefonnummer 1. januar. Kontortiden blir imidlertid den samme. Sekretæren 

treffes fremdeles på telefon mellom klokken 12.00 og 14.00 hver mandag til fredag utenom juni og 

juli, og det nye nummeret er 400 53 492. 
Vår nye postadresse er: Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss.  

Nettadressen er: post@eldreakademiet.no.  
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 Foredrag og turer våren 2014 
Januar Onsdag 15.  Foredrag av professor Dag O. Hessen 

Født sånn eller blitt sånn 
Dag O. Hessen ble cand.real. i zoologi i 1982, tok mellomfag i offentlig rett i 1984 og 

ble dr.philos i biologi i 1988. Han ble utnevnt til professor i biologi ved Universitetet 

i Oslo i 1993. I 1998 mottok han Norges Forskningsråds formidlingspris for sin 

popularisering og formidling både i mediene og i bokform av en naturvitenskapelig, 

evolusjonsbiologisk teori og tankegang som premissbidrag til samfunnsdebatten. 

Hessen har i bokform tatt for seg ikke mindre enn læren om livet, fra de tidlige 

forsøkene på å kartlegge naturens mangfold, til evolusjonslæren, økologien, 

genetikken og bioteknologien. 

Februar Torsdag 13. Mozart, Mendelssohn og Sjostakovitsj i Oslo konserthus 
 

Vi gleder oss over å kunne tilby våre medlemmer en konsert med den 

verdensberømte, japanske fiolinisten Akiko Suwanai og Oslo-Filharmonien med 

dirigent Vasily Petrenko. Med Mozarts Ouverture til Figaros bryllup, Mendelssohns 

fantastiske Fiolinkonsert og Sjostakovitsjs Symfoni nr. 5 på programmet, tror vi det 

er duket for en kveld med stor musikalsk opplevelse. Sjostakovitsjs symfoni nr. 5 har 

vært en av orkesterets største platesuksesser. Vi gleder oss til å høre den i Petrenkos 

tolkning. Før konserten inviteres vi til introduksjon om konserten i Glasshuset kl. 

19.00. 

 

Bussavgang:      Turistinformasjonen kl. 1730, Myra kl. 1735 

Pris:                    Kr. 400, - inkl. billett og buss 

Påmeldingsfrist:  8. januar. Merk kort påmeldingsfrist! 
 

 

Onsdag 19. Foredrag av komponist og pianist Wolfgang Plagge 

Når verdensbegivenheter blir musikk 
Wolfgang Plagge er komponist og pianist og har spilt med flere ledende orkestre. 

Han debuterte i Universitetets aula i Oslo bare tolv år gammel. Han er også organist 

og kåsør. Vi ble på 60-tallet kjent med ham som «vidunderbarn». I de senere år har 

han også fengslet sitt publikum med sine levende kåserier. Plagge har mottatt flere 

priser for sitt musikalske virke. 

Mars Onsdag 19. Foredrag av dr.philos og professor Øystein Kock Johansen 

Steder i verden man MÅ se før man forlater den 
Øystein Kock Johansen er fra Kråkerøy. Han var 12 år i den norske handelsflåten, 18 

mnd. i ubåttjeneste i marinen og lastebilsjåfør i to år før han startet utdanningen sin. 

Han er nå professor i arkeologi og religionshistorie fra Universitetet i Oslo. Han er 

dr.philos og har innehatt en rekke forsknings- og lederstillinger som professor i 

Norge, Sverige og USA, og blant annet vært direktør ved Fylkesmuseet i Østfold, 

adm.dir. i Norges Videnskapsakademi og adm.dir. på Kon-Tiki Museet. I tillegg har 

han skrevet over 40 vitenskapelige bøker. I nesten 30 år var han Thor Heyerdahls 

nærmeste medarbeider og ekspedisjonsleder på Påskeøya, Peru, Maldivene, Tahiti, 

Marokko, Samoa og andre «eksotiske» steder. 

 
April Torsdag 3. «Spelemann på taket» på Det Norske Teatret  

 
Verdens vakreste musikal? Mange mener det. Det blir spennende å møte Pål 

Christian Eggen i tittelrollen som den jødiske familiefaren og melkemannen Tevje. 

Og det er ingen små sko han skal fylle etter Lasse Kolstad, som har levendegjort 

Tevje i to runder tidligere på Det Norske Teatret. Kona Golde blir spilt av vår kjente 

og kjære Herborg Kråkevik. Vi skal til de jødiske bosettingene i Russland hvor Tevje 



verner om den barnerike familien sin og de gifteklare døtrene. Han ønsker å leve i 

pakt med jødiske tradisjoner samtidig som hele livsgrunnlaget blir truet av 

makthaverne som vil utslette de jødiske landsbyene. 

 

Bussavgang:            Turistinformasjonen kl. 1800, Myra kl. 1805 

Pris:                           Kr. 550, - inkl. buss og billett 

Påmeldingsfrist:         20. februar 

 

 
Onsdag 23. Foredrag av journalist Geir Helljesen 

Hvordan har Norge forandret seg politisk gjennom mine mange år som 

journalist i NRK 
Geir Helljesen jobbet i politisk avdeling i NRK, og er særlig kjent som 

ekspertkommentator og analytiker under kommunevalg og stortingsvalg. Han gikk av 

med pensjon etter stortingsvalget i september 2009. Helljesen begynte i Dagsrevyen i 

1968 og har vært medlem av NRKs styre som representant for de ansatte fra 1990 til 

2008. Han fikk i 2008 hedersprisen under Gullruten for sitt mangeårige journalistiske 

arbeid. I 2005 fikk han NRKs pris som «årets journalist». Han ble 11. november 2009 

utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 

 
 

Mai Onsdag 21. Foredrag av forskningssjef og professor Kjell Bendiksen  

Fremtidens energiformer, og hvilke nye muligheter ser vi  

 
Kjell Bendiksen har en betydelig plass i norsk energipolitikk og et sterkt faglig 

renommé nasjonalt og internasjonalt. Bendiksen er cand. real i kjernefysikk og 

dr.scient i fluidmekanikk fra Universitetet i Oslo. Han har ledet det 

regjeringsoppnevnte Gassteknologiutvalget og er medlem av flere internasjonale 

fagkomiteer, bl.a. Europakommisjonens Advisory Group on Energy. Kjell Bendiksen 

var administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE) fra 1995 til 1. mai 

2010. Han er i dag forskningssjef ved IFE og professor i energiteknologier ved Fysisk 

Institutt, UiO. 

 

Torsdag 22 og fredag 23. Dagstur til Ekenas, Syd-Koster  

 

Vårens dagstur (arrangeres to påfølgende dager for at flest mulig skal få plass) går til 

Ekenas på Syd-Koster utenfor Strømstad. Vi besøker informasjonssenteret 

NATURUM for lære mer om Kosterhavets nasjonalpark og vi spiser lunsjbuffe med 

varmrett på Ekenas Hotell. Vi legger også opp til litt egentid i Strømstad. 

Bussavgang:     Turistinformasjonen kl. 0830, Myra kl. 0835.  

Pris:                   Kr. 600.  

Påmeldingsfrist: Kunngjøres i neste EA nytt som kommer i mars 2014 

Juni Tirsdag 3. Ballettenes ballett «Svanesjøen» i Operaen 

 
Ved inngangen til en ny sommer kan vi tilby dere billetter til den vakre og 

engasjerende publikumsfavoritten Svanesjøen, som er myteomspunnet både blant 

publikum og dansere, men også en dansers kanskje største utfordring. Dobbeltrollen 

som den gode svaneprinsessen Odette og den onde trollmannsdatteren Odile anses 

som den mest krevende en ballettdanser kan ha. Det er lett å la seg rive med av 

musikken og dansen i denne eventyrlige forestillingen. 

 

Bussavgang:        Turistinformasjonen kl. 1730, Myra kl. 1735 

Pris:                      Kr. 600, - inkl. buss og billett 

Påmeldingsfrist:   20. januar. Merk kort påmeldingsfrist! 



 

Eldreakademiets studiegrupper 

 
I Eldreakademiet er det pr. i dag 12 studiegrupper som spenner over følgende temaer: 

   

  Tre grupper har kunsthistorie som tema. 

  Tre grupper har litteratur som tema. 

  En gruppe har historie som tema. 

  To grupper har filosofi som tema. 

  En gruppe har tro og vitenskap som tema. 

  En gruppe har aktuelle emner som tema. 

  En gruppe har psykologi som tema. 

 

Halvparten av gruppene møtes privat mens den andre halvparten møtes på henholdsvis Everts kafé, 

Jeløy kirke og Arena. Gruppene er selvfinansierende, hvilket vil si at deltakerne spleiser på det som 

måtte være av kostnader innen den enkelte gruppe. Gruppene velger selv hva som skal behandles 

innen sitt tema. 

Kontaktperson for studiegruppene er Bjørn Hellum som kan kontaktes på følgende mailadresse: 

bjorn@hmsonline.no. 

 

Vi ber om at Bjørn kontaktes dersom du som medlem skulle ønske å delta i en av gruppene eller om 

du/dere skulle ønske å starte en ny gruppe. 

Likeledes ber vi kontaktpersonen i de enkelte gruppene gi beskjed til Bjørn når det måtte være 

ønskelig å utvide deltakerantallet i gruppen. 

 

Vi ønsker alle studiegruppene et godt studieår i 2014. 

 

 

 

 

 

Foredragsmøtene holdes i Samfunnsalen og begynner klokken 11. Vennligst noter datoene og 

oppbevar programmet. Møtene blir ikke annonsert, men programmet finnes også på vår hjemmeside: 

www.eldreakademiet.no. Møtene er åpne kun for medlemmer. 

 

Betaling ved manglende fremmøte: Det hender at ting kommer i veien for deltakelse eller at turen 

rett og slett glemmes. Ved avbud etter påmeldingsfrist blir det ingen betaling hvis vi får inn påmeldte 

fra venteliste. I motsatt fall vil påløpne kostnader bli fakturert. 

 

Påmeldinger må være skriftlige og er bindende etter fristens utløp. Sendes til: 

Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss eller post@eldreakademiet.no  

 

Arrangement Dato Frist Navn 1 Navn 2 

Oslo Konserthus 13/2 8/1   

«Spelemann» 3/4 20/2   

«Svanesjøen» 3/6 20/1   

Koster 22/5    

Koster 23/5    
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