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EA Nytt med e-post ! 

Mange av våre medlemmer har e-

post. Vi ønsker å tilby utsendelser 

og kommunikasjon fra Eldreaka-

demiet elektronisk til dem som 

ønsker det. Brevlig utsendelser til 

1080 medlemmer krever mye 

arbeid og koster mye i porto.  

Vi vil fortsatt sende vanlig post til 

dem søm ønsker det, men hvis 

mange går over til e-post, håper 

vi å unngå en snarlig kontingent-

forhøyelse. Med elektronisk over-

føring og lagring på din datama-

skin vet du alltid hvor du har dine 

dokumenter. En utskrift gir deg 

papirutgaven hvis det ønskes. 

Vi ber deg sende en e-post til 
post@eldreakademiet.no 

 med bekreftelse om du ønsker 

forsendelser med e-post, og husk 

å angi mottakeradresse. 

Hafslund hovedgård    -    Inspiria science center 

Dagstur 22. mai 2013 

Vi får omvisning på Hafslund hovedgård i Sarpsborg, samt omta-

le av det praktfulle, historiske parkanlegget.  

Det har vært fast bosetting på Hafslund i over 5000 år. I parken 

ligger helleristninger som er 3000 år gamle. Hovedbygningen er 

oppført 1758-62 etter at den tidligere bygningen brant ned i de-

sember 1757. Hafslund Hovedgård er i dag et fredet kulturminne.  

Hafslund var tidlig en herregård av internasjonalt format der den lå 

på kongeveien til Christiania. Den har spilt en rolle som kulturell 

brobygger til Europa og har vært et nedslagsfelt for kunst, kultur 

og kompetanse i videste forstand 

Vi får lunsj i Hafslund konferansesenter.  

I  Inspiria Sciencecenter møter vi et populær- vitenskapelig opp-

levelses-og læringssenter (også Sarpsborg). Dette er en fornøyel-

sespark som handler om kunnskap. 

Bussavgang: Fra Turistinformasjonen kl. 9.30. Fra Myra kl. 9.35. 

Pris: kr.500.-. 

Påmeldingsfrist: 15. april 2013. 

 

Ramme Gård    -     Norsk Landbruksmuseum 

Dagstur 28.august 2013 

Omvisning i hagen/parken til rederiarving og filantrop Petter Olsen 

på Ramme gård, Hvitsten.Ta høyde for ulendt terreng 

m.h.t.skotøy, samt værforhold. Det er t stykke vei å gå til og fra 

bussparkeringen. Deretter blir det lunsj på Norsk landbruksmu-

seum, Ås. Omvisning i den gamle universitetsparken (en av 

Norges eldste parker). Dette blir en omvisning med historisk inn-

hold samt om parkens utvikling og beplantning. 

Bussavgang: Fra Turistinformasjonen kl. 9.00. Fra Myra kl.9.05. 

Pris: kr.500.- 

Påmeldingsfrist: 15.juni 2013. 

  

Årsmøte 

onsdag 20. mars kl 11  

i Samfunnssalen 

Årsmøtet avvikles før foredraget 

1. Styrets beretning 

2. Årsregnskap 

3. Kontingent 2014 

4. Valg 

5. Innkomne forslag 

mailto:post@eldreakademiet.no


 

Datateknikken holder sitt inntog 

Våre datarutiner er blitt foreldet og sprengt etter at vi ble mer enn 1000 medlemmer. Nye programmer er 

anskaffet, og vi er i gang med å lære oss dem. Utsendelser og registrering blir mer systematisk og lettere å 

håndtere. Vi slipper å sjekke hver slipp med innbetaling fra banken, nå blir det registrert direkte med KID-

nummer. Hjemmesidene våre på www.eldreakademiet.org blir stadig oppdatert, og der ser du hva som 

kommer, hvem som er i styret, historisk oversikt og kanskje litt nytt eller opplevelser og bilder fra turer. 

 

Husk telefontid til styrets sekretær Cecilie Berger-Olsen, Tlf  986 35 886 – hverdager kl 12 - 14 

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

Cecilie Berger-Olsen, Hoppern 16, 1517 Moss   eller   post@eldreakademiet.no 

Arrangement Dato Frist Navn 1 Navn 2 Tlf. 

Hafslund - Inspiria 22/5 15/4 
   

Ramme gård - Ås 28/8 15/6 
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Foredrag og turer våren 2013 

Mars Onsdag 20.       Årsmøte 

                            Foredrag av Johan Kaggestad  

Best mulig funksjon lengst mulig  - 
sammenhengen mellom fysisk, mental og sosial helse 

Kaggestad er utdannet diplomøkonom og var med å starte, samt bygge opp NIKE (sportsutstyr) i Norge. 

Han var landslagstrener i friidrett i ni år og personlig trener for bl.a. Grete Waitz og Ingrid Kristiansen. 

Han har arbeidet med prosjekter i Olympiatoppen i 17 år og har vært pioner på bruk av fysisk trening for 

psykiatriske pasienter Nå jobber han med leder- og organisasjonsutvikling innen privat og offentlig sektor. 

April Torsdag  4. Tur Konserthuset - Håvard Gimse spiller Beethoven og Alnæs 

Onsdag 17.      Foredrag av biskop emeritus Gunnar Stålsett 

Toleranse i en flerkulturell tid 
Biskop Stålsett er en velkjent samfunnsaktør som ved siden av sin kirkelige gjerning har vært formann i 

Senterpartiet, har vært statssekretær, medlem i Oslo bystyre og har store engasjementer ute i verden, både 

for FN, Norge og Kirken. Vår evne og vilje til toleranse er utfordret i en tid med folkevandring og globali-

sering. Å være tolerant forbindes for mange med likegyldighet, at alt er like sant og like godt. Men toleran-

se dreier seg både om respekt for andres verdier og væremåter og selvrespekt. I foredraget vil Stålsett bely-

se temaet ut fra sitt personlige ståsted og sitt internasjonale engasjement for fred og forsoning. Han vil dele 

med oss sine erfaringer som en av lederne for den globale organisasjonen Religioner for Fred og som norsk 

fredsmekler og som medlem av Nobelkomiteen. 

Mai Onsdag 15.  Foredrag av  Cathrine Bakke Bolin  

Forlagsvirksomhet: hvordan finner utenlandsk litteratur veien til Norge. 

Cathrine Bakke Bolin er født (1969) og bosatt i Moss, hun er sjef for avdelingen for oversatt litteratur i 

Gyldendal Norsk Forlag. Hun har utgitt tre barnebøker og har bl.a. ledet flere av de årlige bokmessene i 

Moss. Hun vil fortelle oss hvordan redaksjonen velger ut 50 titler av årlige 3000 manus og hvordan forla-

get  setter opp sin utgivelsesportefølje og hvordan de ivaretar sin profil både kommersielt og litterært. Hun 

vil også berøre  hvilke utfordringer det ligger i tiden med papirbok og e-bok .   

22. mai Tur Hafslund hovedgård og Inspiria sciencesenter 

August 28.august Tur Ramme gård i Hvitsten og Norsk Landbruksmuseum i Ås 

http://www.eldreakademiet.org/
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Årsberetning 2012   

  

År 2012 var Eldreakademiets 18. virksomhetsår. Medlemstallet var 1080 ved utgangen av året – en økning 

på 55 dette året. De sist innmeldte har stått på venteliste, som fortsatt har 200 navn, i 30 måneder. 

Årsmøtet 21. mars 2012 godkjente årsberetning og regnskap for 2011. Etter valget består styret av :  

Leder:         Kåre Sørby, 

Styremedlemmer: Turid H. Bergerøy   Arne G. Andersen Helene W. Bolin Kari Sandmæl            

Varamedlemmer:       Anton L. Zeiner Ragnhild Heggenhougen   

Revisor:      Tor Granquist    

Valgkomité:      Ivar Ernø  Greta Edfeldt Fjeld Halstein Sjølie 

 Det er i 2012 avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene har jevnlig deltatt på møtene. Sekretær på deltid er  

Cecilie Berger Olsen. Arbeidet med en utgivelse av Gregers Winther Wulfsbergs dagbok fra våren 1814 

med utgivelse i 2014 videreføres.  

Helene Bolin leder studiegruppene og organiseringen av dem. Ragnhild Heggenhougen har tilrettelagt kon-

sert og teater. Turid Bergerøy bearbeider dagsutflukter og Kåre Sørby redigerer nettsider og EA Nytt. Vår 

trofaste kaffekomité har sørget for servering på møtene.  En gruppe på 3 medlemmer med adekvat kompe-

tanse sørger for at lyd og bilder er gode under foredragsmøtene. Styret takker også alle andre som har bidratt 

til akademiets mange aktiviteter.  

Foredragsmøter 

De ordinære møtene er holdt i Samfunnssalen med plass til ca 300. Frammøtet har variert mellom 170 og 

300 med et gjennomsnitt på 238. Møtene 3. mai og 12. desember (sistnevnte i Arena)  med presentasjon av 

reiser samlet bare 50 - 100 tilhørere. 

18. januar  Gunnar Bjar   Vernet natur og landskap i Moss og Rygge 

15. februar Torbjørn Færøvik  India og Kina, to stormakter som vil forandre verden 

21. mars            Janne Haaland Matlary Utviklingen i EU fremover, sett i lys av de alvorlige økonomiske    

problemer som fellesskapet står midt oppe i 

18. april   Øystein Kock Johansen Mitt samarbeid med Thor Heyerdahl 

3. mai  Gunnar Høidal  Da vikingene styrte England … 

16. mai Sigrun Slapgard  Sigrid Undset - en dikterdronning 

15. august Widar Salbuvik  Vårt lokale næringsliv i en krevende verden 

19. september Jens Braarvig   Verdensreligionene og internasjonale konflikter 

17. oktober Kristin Clemet  Norsk skole - sterke og svake sider 

14. november  Gjertruds Sigøynerorkester konserterte og kåserte 

12. desember Kjell Arild Pollestad  Roma for legeme og sjel …. 

 

Andre arrangementer i og utenfor Moss 
 

8. januar Puccinis la Bohème i Operaen      135 deltakere 

29. februar Svein Tindberg med Abrahams barn på Det Norske Teatret    50 

15. mars Beethovens 5. (Keiserkonserten) i Konserthuset      32 
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16. mars Babettes gjestebud med Thea Stabell på Tivoli Amfi     30 

11. april Hotell Refsnes Gods med Refsnesfrisen       90 

9. og 10. mai Dagsturer til Frammuseet, Kon Tiki og Sjøfartsmuseet      49  +  30 

 

6.-7- juni Todagers tur langs Vänern, Läckö slott, herregård, Lidköping mm.    29 

24.-28. aug. Til England i vikingenes fotspor        16 

22. september Cafékonsert med Røshnes Jazzband i Gamle Logen    103 

9. oktober Hotell Refsnes Gods med Refsnesfrisen       86 

21. november Musikalen Evita på Det Norske Teatret     110 

 

Det har vært en god oppslutning om turene med til sammen 760 deltakere 

 

Alle medlemmer fikk programmene for vår og høst tilsendt i vårt meddelelsesblad EA-Nytt. EA’s nettsider  

med program, opplysninger, bilder og innlegg er videre utbygd og flyttet til www.eldreakademiet.org  

Studiegrupper er aktive med ca. 90 deltakere året rundt: 

Våren 2012 deltagere              Høsten 2012  deltagere 

Kunsthistorie I 6 Kunsthistorie I 6 

Kunsthistorie II  8 Kunsthistorie II  8 

Litteratur I 7 Litteratur I 7 

Litteratur II   12 Litteratur II   12 

Aktuelle emner  10 Aktuelle emner  10 

Historie  11 Historie  11 

Filosofi I  8 Filosofi I  8 

Filosofi II  8 Filosofi II  8 

Tro og vitenskap  14 Tro og vitenskap 14 

Psykologi   5 Psykologi   8 

 

I vårsemesteret deltok 89 medlemmer og i høstsemesteret deltok  92 medlemmer. Gruppene er selvdrevne og 

velger selv emner for sine studier. Det er vanligvis seks møter av to timers varighet hvert semester. Det er 

sjelden at noen av bestående gruppene kan ta inn nye medlemmer, da de samme medlemmene blir i gruppe-

ne år etter år.  

Fra vårsemesteret 2013 har vi startet opp en ny gruppe i Litteratur. Vi oppfordrer stadig våre medlemmer til 

å melde sin interesse for å bli med i nye grupper. Hvis det melder seg flere enn 5 til et emne, vil vi være be-

hjelpelige med å finne leder og møtested etc. De fleste har erfart at det er både sosialt og lærerikt å delta i 

slike grupper!  

Økonomi 

Økonomien er tilfredsstillende og har tillatt oss å servere kaffe og muffins gratis på møtene. 

 

Moss, 13. februar 2013 

Styret i Eldreakademiet Moss 

 

Kåre Sørby   Turid H. Bergerøy   Kari Sandmæl 

 

Arne G. Andersen    Helene W. Bolin 
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