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Nyttårsdag pågrep politiet 
en mann som lusket rundt 
et dynamittlager. På spørs-
mål hvorfor han oppholdt 
seg der, svarte han:
– Jeg forsøker bare å 
tvinge meg til å holde 
nyttårsløftet om å slutte 
å røyke!

FLO
Onsdag 11.37
Torsdag 00.05 - 12.26
Fredag 00.57 - 13.15
Lørdag 01.48 - 14.05

FJÆre
Onsdag 05.16 - 17.47
Torsdag 06.02 - 18.36
Fredag 06.48 - 19.26
Lørdag 07.34 - 20.17

NESTTUN: Semesterstart er rett rundt 
hjørnet for bydelens eldste studen-
ter. Alt fra korrupsjon til krim står på 
timeplanen.

Fanaposten var til stede da siste forelesning 
i regi av Fana og Ytrebygda senioruniversi-
tet gikk av stabelen i høst, og seniorene brøt 
ut i full applaus da de fikk vite hva de har i 
vente nå i vår.

Siden vi ikke hadde fått det fullstendi-
ge programmet for våren da vi skrev om 
senoruniversitet sist, tar vi det med i årets 
første avis:

▶▶ 09. januar: Kjell Magnus Økland - forfatter 
av boken: «Oselvar». Har jobbet som journa-
list og historiker. Tema: «Den levande båten»
▶▶ 23. januar : Maria Molden - nytilsatt byar-

kitekt i Bergen kommune. Tema: Arkitektur, 
byfornying og byutvikling i Bergen.
▶▶ 06. februar: Kaja Melsom - er filosof og sam-

funnsdebattant. Tema: Den fordømte friheten.
▶▶ 20. februar: Sigmund Spjelkavik - utdannet 

botaniker med spesiale innen satelittbasert 
analyse av arktisk vegetasjon. Tema: Natur og 
kultur på Svalbard – Notid og framtid.
▶▶ 06. mars: Tore Furevik - professor i osea-

nografi ved universitetet i Bergen og direktør 
ved Bjerknessenteret. Tema: Klimaendringene. 
Trenger vi å bekymre oss?
▶▶ 20. mars: Eva Joly - norskfødt fransk 

politiker og tidligere forhørsdommer. Har 
vært valgt til Europaparlamentet siden 2009. 
Er utdannet jurist. Joly vil presentere sine nye 
bok som kommer ut til våren.
▶▶ 10. april: Bernt T. Walther - utdannet fra 

Universitetet i Oslo og fra UIB og University 
of Washington. Drevet med forskning på bio-
teknologi i USA og Norge.Tema: Det gode liv… 
mat, magefølelse, energi og velvære.
▶▶ 24. april: Jørgen Jæger - Fanas egen 

krimforfatter, med glitrende anmeldelser og 
nominasjoner til flere priser. Tema: «Forfatter-
skapet begynte med en drøm». Drømmen som 
ble til en virkelighet.

Foredragene finner sted i Fana kulturhus 

klokken 11.00 til 13.00.
– Mandag 8. januar fra klokken 12.00 

til 14.00, samt tirsdag fra klokken 10.00, 
er det mulig å få kjøpt semesterkort i Kul-
turhuset. Det går også an å kjøpe enkeltbil-

letter til foredragene etterhvert, opplyser 
leder for Fana og Ytrebygda senioruniver-
sitet, Eli Wesenberg Mohn.

Av Mari Møen Nygaard
mari@fanaposten.no

Seniorer klare for skolebenken igjen

TIL FANA: Eva Joly er en av dem som skal holde foredrag på Fana og Ytrebygda senioruniversitet denne våren.
 Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

DAGEN I DAG
Onsdag 3. januar 
Årets 3. dag, uke 1 
362 dager igjen av 2018

▶▶ 1521 Martin Luther ble lyst i bann av pave 
Leo 10.
▶▶ 1840 Cathinka Guldberg, diakonisse († 1919) 

- Startet første norske sykepleierutdanning 
ved Diakonissehuset i Oslo i 1868.
▶▶ 1892 J.R.R. Tolkien, britisk forfatter («Ringe-

nes herre», «Hobbiten»), født († 1973).
▶▶ 1909 Victor Borge, dansk-amerikansk 

pianist og komiker, født († 2000).
▶▶ 1921 Mosse (Margit) Jørgensen,lærer, født († 

2009) - Startet Forsøksgymnaset i Oslo 1967 
og friskolen Nyskolen 2004.
▶▶ 1921 Eva Nordland, pedagog, født († 2012) 

- Medstifter av Nei til atomvåpen og Kvinner 
for fred.
▶▶ 1925 Benito Mussolini erklærte seg som 

Italias diktator.
▶▶ 1926 Kringkastingselskapet (forløper for 

NRK) overførte den første radioteatersen-
dingen.
▶▶ 1929 Sergio Leone, italiensk filmregissør 

(«For en neve dollar»), født († 1989).
▶▶ 1956 Mel Gibson, australsk filmskuespiller 

(Mad Max-filmene, «Braveheart» 1995 Oscar), 
født.
▶▶ 1959 Alaska ble USAs 49. stat.
▶▶ 1966 I Bergen var det slutt for trikken etter 

86 års drift.
▶▶ 1967Jack Ruby, som i 1963 drepte John F. 

Kennedys antatte drapsmann, Lee Harvey 
Oswald, døde av kreft.
▶▶ 1969 Michael Schumacher, tysk Formel 

1-kjører, født - Pleiepasient etter skiulykke i 
2013.
▶▶ 1981 Harald Heide Steen, skuespiller, død 

(* 1911).
▶▶ 1981 Karl Evang, helsedirektør 1938-1972, 

død (* 1902).
▶▶ 1993 Russland og USA undertegnet Start 

II-avtalen som innebar reduksjon av strate-
giske atomvåpen med 2/3 før 2003.
▶▶ 1995 Arne Hestenes, journalist i Dagbladet, 

død (* 1920)
▶▶ 1999 Amerikanske Mars Polar Lander ble 

skutt opp - Etter landingen på Mars mistet 
man kontakten med den 


