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Foredrag, kultur og tur på Telemarkskanalen 
Det var ikke uten bange anelser at vi denne høsten forlot våre trygge omgivelser i Samfunnssalen (23 
år i samme møtelokale!) for å ta turen over elva til Verket Scene. I ettertid kan vi konstatere at all 
frykt var ubegrunnet. Verket Scene er et på alle måter perfekt møtelokale for Eldreakademiet, faktisk 
med bedre plass og bedre lyd enn i Samfunnssalen. Nå vet vi at Verket blir vårt faste tilholdssted i 
hele 2019. Det vi ikke vet, er hvordan Samfunnssalen vil egne seg som møtelokale for oss når den er 
ferdig ombygget til scene 2 og black-box-teater. Det må vi komme tilbake til i 2020. 

I vårsemesteret 2019 får vi besøk av en rekke spennende foredragsholdere. Vi starter i januar med 
nyttig informasjon til alle som sliter med å finne sin plass i den digitale hverdagen. Vi kan like det 
eller ikke, men hverken fasttelefon eller giroblanketter kommer tilbake. For å fortelle oss hva vi har i 
vente, kommer Eirik Solheim, journalist og teknologirådgiver i NRK. Han er kjent fra en rekke radio- 
og TV-sendinger i statskanalen og er mer enn gjennomsnittlig interessert i elektronikk. I februar får vi 
besøk av professor ved UiO og medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi, Grete Brochmann. Hun 
er mest kjent for sin forskning på migrasjon og hennes foredrag har følgende tittel: Langsiktig 
konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi. Bengt Lie Hansen, født og oppvokst i 
Moss, har jobbet 43 år i norsk olje- og gassvirksomhet. Han kommer i mars og skal snakke om den 
lange reisen fra Ishavet i Mossemarka til det store isødet i Nordområdene. I april kommer Asbjørn 
Bakke som hadde stor suksess med sin biografi om Erik Bye. Han skal fortelle oss om mannen som 
hadde hele landet i sin favn i 40 år. I mai skal vi tilbake til røttene. Øyvind Brodtkorb Nustad har 
samlet et knippe minner fra oppveksten som han vil dele med oss. Alle som hadde sin oppvekst i 
Norge på 1950- og 1960-tallet vil garantert kjenne seg igjen. 

I februar reiser vi til Fredrikstad, nærmere bestemt til Blå Grotte for å se «Bestefar» med Sven 
Nordin. Det er en fest av en forestilling, full av humor og varme. I mars går turen til Den Norske 
Opera i Oslo hvor vi skal overvære Richard Strauss’ klassiske opera Rosenkavaleren. Vi har reservert 
50 flotte billetter i parkett fra rad 2 til rad 6, stort sett i midtfelt. Og det blir mer fryd for øret denne 
våren. «12 tenorer» er på verdensturne og besøker Oslo Konserthus i april. Vi har reservert 100 
billetter i parkett. 

DENNE SOMMEREN blir det ikke langtur og ikke dagstur, men en kombinasjon. Vi inviterer til 
kanalcruise på Telemarkskanalen med veteranskipet M/S Henrik Ibsen, kombinert med en 
overnatting på Dalen hotel fra 1894. Turen går over to dager. Les mer på side 4 i EA nytt.  

Foredragsmøtene holdes på Verket Scene og begynner alltid klokken 11.00 
Møtene er kun åpne for medlemmer av Eldreakademiet og blir derfor ikke annonsert. Programmet 
med omtaler av programposter og turer finnes i tillegg på vår hjemmeside. Der ligger også EA nytt, 
adresser, telefonnummer til sekretær og annen nyttig informasjon. Alle påmeldinger må være 
skriftlige og sendes: Eldreakademiet, Furuveien 8. 1524 Moss eller post@eldreakademiet.no.  

Styret ønsker alle Eldreakademiets medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! 

                                                                                                                                                       Jan Tollefsen 
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Foredrag og turer våren 2019 
Januar Onsdag 16. Foredrag av teknologirådgiver Eirik Solheim i NRK 

Inspirerende teknologi 
Teknologiverden går fort fremover og kan virke uoversiktlig og til tider skremmende. 
Men den kan også være inspirerende, forunderlig og nyttig. Hvordan kan NRK lage 
bedre programmer ved hjelp av ny teknologi, og hvordan kan man leke seg frem til 
innovative løsninger? Er smarte hjem og smarte høyttalere egentlig så smarte? Kan man 
gjøre hverdagen enklere med teknologi eller er alt bare vanskelig? 
Eirik Solheim arbeider som teknologirådgiver i NRK og bruker dingser og duppeditter til 
å løse det meste. Han har lang erfaring fra medie- og teknologibransjen. Både fra NRK 
og som analytiker i det høyprofilerte konsulentselskapet Accenture. Han er en erfaren 
foredragsholder både i inn- og utland. Solheim er kjent for inspirerende og lærerike 
presentasjoner som både er visuelle og underholdende. 

Februar Torsdag 7. kl. 19.00 
Blå Gråtte i Fredrikstad 

«Bestefar» med Sven Nordin 
«Bestefar» er en fest av en forestilling, med Sven Nordin alene på scenen. Han spiller på 
hele registeret og lokker fram både latter og tårer. Det er oppfølgeren til 
«Hulemannen» og «Pappa» hvor Nordin byr på seg selv og egne erfaringer. Nå er han 
bestefar, med mye kjærlighet å gi, men også fylt av frykt for alt som kan gå galt med 
barn og barnebarn. Dette er en forestilling full av humor og varme. 
Vi har reservert 100 meget gode billetter midt i salen og langt fremme. 
Påmeldingsfrist: 3. januar (NB!) 
Pris:                       kr. 575 
Bussavgang:         Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 17.30. Myra kl. 17.35 
 
Onsdag 20. Foredrag av professor Grete Brochmann 

Langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi 
Grete Brochmann er utdannet sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, 1990. 
Hun er mest kjent for sin forskning på migrasjon og ble derfor bedt om å lede to 
offentlige utvalg som skulle kartlegge langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk 
velferd og økonomi. 
Grete Brochmann har også vært engasjert i utlandet, blant annet som gjesteforeleser i 
Brussel og California. For tiden er hun professor ved UiO og medlem av Det Norske 
Vitenskaps-Akademi. 

Mars Onsdag 20. Foredrag av Bengt Lie Hansen 
Reisen fra Ishavet i Mossemarka til det store isødet i Nordområdene 

Bengt Lie Hansen er født og oppvokst i Moss, er siviløkonom fra NHH og jurist fra UiO. 
Han har jobbet 43 år i norsk olje- og gassvirksomhet. I Industridepartementet fikk han 
være med på pionertiden på norsk sokkel og har vært byråsjef i Olje- og 
Energidepartementet, der hovedansvaret var å følge opp det største oljefeltet på norsk 
sokkel, Statfjord. Han har vært viseadm. direktør i det tyske oljeselskapet Deminex og 
har i 25 år vært direktør i Norsk Hydro Olje og Gass og ledet blant annet Hydros største 
gassprosjekt på norsk sokkel, Ormen Lange. Han fremforhandlet også avtalen om 
deltakelse på det gigantiske Shtokman-feltet. 



Reisen fra Ishavet i Mossemarka til det store isødet i Nordområdene er en beskrivelse 
av en lang arbeidsreise med oppgaver i Nordområdene i Norge, Russland og Grønland, 
Svalbard og Alaska, som kombineres med store naturopplevelser i arktisk klima basert 
på drømmene fra overnatting ved Ishavet i mossemarka i ungdomstiden, «da vi drømte 
om våre polarhelter.» 
 
Søndag 24. kl. 18.00 

Den Norske Opera 
Rosenkavaleren 

Richard Strauss’ klassiske opera, med kjærlighet og komikk, intense følelser og stor 
musikk! Rosenkavaleren er et bittersøtt møte mellom ung kjærlighet og moden 
melankoli, utspilt i Wiens glitrende ballsaler på 1700-tallet. Her får du forviklinger, 
intriger, lek med kjønn og klasser – og med Marita Sølberg, Mari Eriksmoen og Adrian 
Angelico i den uendelig vakre slutt-trioen. Vi har reservert 50 flotte billetter i parkett fra 
rad 2 til 6, stort sett i midtfeltet. 
Påmeldingsfrist: 16. januar (NB!) 
Pris:                        kr. 850 
Bussavgang:          Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 16.30. myra kl. 16.35 

April Lørdag 6. kl. 19.30 
 

Oslo Konserthus 
«12 tenorer» 

er på verdensturne og besøker Norge med en konsert! Tenorene er eminente, skolerte 
tenorer som kommer fra forskjellige land. De har kraftfulle og ulike stemmer og 
fremfører sin konsert med medrivende energi. De beveger seg i alle genre basert på 
klassisk stil, men med moderne sound på tvers av generasjoner. Vi får oppleve de mest 
kjente ariene, de største popsangene, ballader og ikke minst også rockeklassikere, alt 
rammet inn i et spektakulært lysshow og en uttrykksfull koreografi. Vi har reservert 100 
billetter i parkett. 
Påmeldingsfrist: 20. februar 
Pris:                       kr. 750 
Bussavgang: Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 18.00. Myra kl. 18.05 
 
Onsdag 24. Foredrag av vaktsjef i Aftenposten og forfatter Asbjørn Bakke 

Erik Bye – Norge på to bein 
Hvem var denne mannen som hadde hele landet i sin favn i 40 år? Asbjørn Bakke 
forteller i ord og bilder om et spektakulært og høy energisk liv. Bakke brukte syv år på å 
skrive biografien om TV-personligheten, artisten, dikteren, aktivisten og livskunstneren 
Erik Bye. Biografien fikk terningkast 6 av VG, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. 
Aftenposten kalte den «en imponerende fortelling.» 
Asbjørn Bakke er vaktsjef for Aftenpostens papiravis, der han har vært i 23 år. Tidligere 
har han skrevet bøker om rock og pop, men «Erik Bye» er hans første biografi. 

Mai Onsdag 22. Foredrag av Øyvind Brodtkorb Nustad 
Snøen som falt i fjor 

Øyvind Brodtkorb Nustad (født i 1949) har samlet et knippe minner fra oppveksten som 
han deler med seg. Den som har hatt sin oppvekst i Norge på 1950- og 1960-tallet, vil 
kjenne seg igjen i hans betraktninger sett gjennom øynene til en pjokk i kortbukser på 
vei mot voksenlivet. Foredraget, som er basert på hans bok Snøen som falt i fjor, er et 



 

Bli med på kanalcruise på Telemarkskanalen 
 

Vi inviterer til kanalcruise på Telemarkskanalen med det nyrestaurerte veteranskipet M/S Henrik 
Ibsen og overnatting på Dalen hotel. Avreise fra Moss onsdag morgen 12. juni med retur torsdag 13. 
juni. Vi kjører buss via Horten til Lunde sluser hvor vi går om bord i M/S Henrik Ibsen. Båten seiler 
klokken 13.00 og ankommer Dalen brygge klokken 18.00. Det serveres lunsj om bord.  

Det er 450 meter fra Dalen brygge til Dalen hotel. Hotellet disponerer minibuss, og i tillegg går det 
rutebuss for dem som synes det blir for langt å gå. Spaserturen tar cirka 10 minutter. 

Dalen Hotel er bygget i overdådig, romantisk stil med dragehoder, tårn, spir, altaner, utspring og 
gesimser, og blir ofte markedsført som eventyrhotellet. Med en flate på nesten 4500 kvadratmeter 
er hotellet en av landets største trebygninger og det eneste gjenværende av de virkelig store 
trehotellene fra slutten av 1800-tallet. Det serveres tre retters middag på hotellet om kvelden. Etter 
en tidlig frokost returnerer vil til Lunde med avgang fra Dalen brygge klokken 08.35 og med ankomst 
Lunde klokken 13.00. Der venter bussen som tar oss tilbake til Moss via Ulefoss hvor vi spiser lunsj på 
Spiseriet Øvre Verket.  

Vi er tilbake i Moss ca. klokken 18.00 torsdag 13. juni. 

Tidspunkt: Onsdag 12. til torsdag 13. juni 
Påmeldingsfrist: 1. mars 
Pris: kr. 3471 per person. Prisen inkluderer alt unntatt drikkevarer på hotellet. Tillegg for enkeltrom 
er kr. 300. 
Bussavgang: Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 08.30. Fremmøte senest klokken 08.15 grunnet 
innlastning av bagasje. Bussen kjører via Horten. 

Ny studiegruppe 
EA kan tilby praktisk trening i hvordan man kan bruke nye digitale løsninger i hverdagen. Deltakerne 
forutsettes å kunne bruke epost og internett. Det blir tre formiddager etter jul og tre formiddager 
høsten 2019. Steffen Myklebust leder gruppen hos seg privat og har plass til bare syv deltagere. 
Påmelding: knut.funderud@gmail.com. Først til mølla…  

Påmeldinger 

Alle påmeldinger sendes enten på epost: post@eldreakademiet.no  
eller som post: Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss. 

varmt gjensyn med sekstitallet for alle som var tilstede – og burde være pensum for de 
som ikke var det. 
Øyvind Brodtkorb Nustad er født i Horten men bosatt i Moss siden 1972. Han er 
utdannet ingeniør og skrev og regisserte novellefilmer for NRK/SVT1. (1975-1980) Han 
hoppet av ingeniørjobben i 1981 for en midlertidig jobb i reklamebransjen – og ble der. 
Han har siden jobbet med kommunikasjon og startet eget byrå (Nustad &Partners AS) i 
1986. 
 

mailto:knut.funderud@gmail.com
mailto:post@eldreakademiet.no

	EA nytt
	Eldreakademiet Moss     Desember 2018

