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En spennende høst 

 

Et nytt styre kan ønske velkommen til et forhåpentlig spennende høstsemester i Eldreakademiet. Vi har sik-

ret oss interessante foredragsholdere, vi skal i Operaen, vi skal på Nationaltheatret, vi skal på Konserthuset 

og vi skal på Refsnes Gods og høre forfatter Atle Næss, en av landets fremste Munch-eksperter, kåsere om 

Munchs liv og kunst i årene på Jeløy. 

Som nyvalgt leder benytter jeg mer enn gjerne anledningen til å takke avtroppende leder, Kåre Sørby, for 

imponerende innsats. Etter først å ha vært leder i fem år, tok han i 2012 nok en gang på seg lederansvaret i 

en overgangsperiode på ett år. I 2013 representerer han en kjærkommen kontinuitet ved å være varamedlem 

til styret. 

Jeg benytter også anledningen til å takke Helene W. Bolin for mangeårig innsats som ansvarlig for Eld-

reakademiets studiegrupper og ønsker samtidig Bjørn Hellum lykke til som ny studieleder. Han har allerede 

tatt utfordringen fra årsmøtet og lagt opp til et spanskkurs i samarbeid med Folkeuniversitetet Øst.  

Eldreakademiet er for lengst blitt en institusjon i denne byen, og det er ikke uten prestasjonsangst at jeg tak-

ker for den tillit som ble vist meg på årsmøtet i mars. Utfordringen er stor, medlemmene er godt vant og det 

nye styret kan ikke hvile på gamle bragder. Men vi er et godt team, og det er et privilegium å arrangere mø-

ter når vi fyller samfunssalen med engasjerte tilhørere gang etter gang. 

                                                                                                                                                     Jan Tollefsen 

EA’s hjemmeside www.eamoss.no 

Vår hjemmeside er vel verdt et besøk. Der finner 

du oversikt over programmet og lenker til omtale 

av aktuelle forestillinger, konserter osv. Der er litt 

historie, styresammensetning og kontakter for 

forespørsler og annet. 

Vi forsøker også å bli enda flinkere til å oppdatere 

hjemmesiden med nytt om Eldreakademiet og 

med referater og bilder fra turer og arrangementer. 

Vi vet at de aller fleste av dere har tilgang til net-

tet og håper derfor på økt trafikk på vår hjemme-

side. Det er ikke lenger noen katastrofe om du 

mister papirprogrammet, du finner det alltid på 

hjemmesiden. Der finner du også en gjestebok 

hvor du til enhver tid kan si din mening og kom-

me med forslag. 

Websiden redigeres av lederen, med nødvendig 

teknisk bistand fra webmaster Steffen Myklebust.    

Ta kontakt! 

Vi vokser og vokser 

I vår vedtok styret og øke medlemstallet til 1150. 

Allikevel står det 206 håpefulle på venteliste. Det 

forteller det meste om interessen for å være med-

lem av Eldreakademiet i Moss.  

Den som sist ble tatt inn som medlem sto vel to år 

på venteliste. Begrensningen av antallet medlem-

mer skyldes plassen i Samfunnssalen, som er 

smekkfull med 300 - og oppstilling med bord. Vi 

tror at den sosiale del ved å sitte rundt bordet med 

en kaffekopp er viktig. Inntaket justeres etter 

fremmøtet slik at vi får opp mot full sal til fore-

dragene. Gjennomsnittlig fremmøte anslås til 270. 

Betingelsen for å komme på ventelisten er fylte 60 

år, og vi noterer gjerne flere interessenter.

http://www.eamoss.no/


 

Foredragsmøtene holdes i Samfunnssalen og begynner klokken 1100.   Vennligst noter datoene og oppbevar programmet. Mø-

tene blir ikke annonsert, men programmet finnes også på vår hjemmeside.  Møtene er åpne kun for medlemmer.    

    

Foredrag og turer høsten 2013 

August Onsdag 21.    Foredrag av generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold  

Retten til å si det andre ikke liker å høre 

Per Edgar Kokkvold har vært en generalsekretær i Norsk Presseforbund og sekretariatsleder for Pressens 

Faglige Utvalg (PFU) siden 1996. Han går av med pensjon 1.september i år.  

Kokkvold er tidligere utenrikskommentator, utenriksredaktør og redaktør i Arbeiderbladet. Han er spaltist i 

flere aviser. Medlem av PFU 1988-1994, leder av utvalget 1994-1996.  

Per Edgar Kokkvold ble født på Røros i 1946 og omtaler seg selv som verdikonservativ sosialdemokrat 

med anarkistiske trekk. Han er en av landets mest profilerte meningsbærere i presseetiske spørsmål og vil 

snakke om pressens samfunnsrolle, om ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet – om retten til å si 

det andre ikke liker å høre. 

Onsdag 28. Tur Ramme gård – Norsk Landbruksmuseum 

September Onsdag 18.      Foredrag av seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI 

Hva blir det til i Midtøsten? Hvordan vil det nye politiske kartet se ut? 

Sverre Lodgaard er i dag seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), men var inntil 2007 

instituttets leder og direktør, en funksjon han hadde i 10 år. Før det var han aktivt beskjeftiget innenfor 

internasjonal politikk og nedrustining, blant annet som leder av FNs institutt for sikkerhets- og nedrust-

ningsstudier fra 1992 til 1996. Han har magistergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Lodgaard vil ta utgangspunkt i ”den arabiske våren” og hvordan den kan gi araberne mulighet til å ”gjen-

vinne” sine egne land og få styring over egne affærer. USA reduserer sitt nærvær i Europa og Midtøsten 

for å konsentrere seg om Asia, hvor Kina er utfordringen. Dette skjer samtidig som Kina kommer inn i 

Midtøsten med stor økonomisk tyngde. Dermed får landene i området flere eksterne makter å spille på. 

Dette gir store land som Egypt, Tyrkia, Iran og Saudi Arabia nye muligheter til å forme sin egen region. 

Torsdag 26.  Tur Tine Thing Helseth i Oslo Konserthus 

Oktober Torsdag 10. Tur Munch-arrangement på Refsnes Gods 

Onsdag 16.        Foredrag av sivilingeniør Per Arild Simonsen  

På streiftog i Vansjø – glimt fra vassdragets natur- og kulturhistorie  

Per Arild Simonsen er Krapfossgutt og utdannet i kjemiteknikk ved NTH i Trondheim i 1967. Han har 

jobbet som vit.ass ved NTH og ellers med rensetiltak på Romerike (ANØ) før han ble ansatt hos fylkes-

mannen i Østfold i 1975. Her hadde han ulike stillinger og oppgaver innen vann- og avløp-, renovasjon, 

vassdragsovervåkning og miljøovervåkning inntil han ble pensjonist for 8 år siden. 

Han er kjent i vårt lokalmiljø i forbindelse med blant annet Vansjø båtforening, Mossefossens venner, 

Morsa 1833 venneforening og DNT Vansjø. Som privatperson er han en lidenskapelig Vansjøelsker med 

hytte i vassdraget og barnebarn og venner som han deler gledene med. 

 

Mandag 28.    Tur     Madam Butterfly i Operaen 

November Onsdag 27.(Merk datoen!)       Konsert med Krapfoss Hornorkester  

Brassbandmusikk 

Krappfoss Hornorkester er en institusjon i Moss, hedret med blant annet Mossianaprisen og med en rekke 

plasseringer i nasjonale brassbandkonkurranser. Orkesteret ble startet i februar 1945 og debuterte i 17. mai-

toget samme år. Intet mindre. I samfunnssalen stiller orkesteret med en håndplukket gruppe messingblåse-

re, og i tillegg til mye god musikk får vi en innføring i brassbandets historie, og vi får vite hvordan et mes-

singinstrument fungerer. Vi garanterer en trivelig formiddag med mye hyggelig musikk og godt humør! 

Torsdag 28. Tur Kong Lear på Nationaltheatret  

    



      Tine Thing Helseth, trompet, i Oslo Konserthus torsdag 26. september  

 

Tine Thing Helseth er en av Norges mest profilerte og avholdte solister med sin totale musikalske beherskel-

se, spesielle utstråling og formidlingsevne og generøsitet overfor publikum. På denne konserten spiller hun 

Ludwig van Beethovens symfoni nr. 6, F-dur, ”Pastorale”, som er gjennomgående lys og melodisk, Joseph 

Haydns Trompetkonsert, Ess-dur, og Johannes Brahms Variasjoner over tema av Haydn. Dirigent er britiske 

Andrew Manze, 1.gjestedirigent for Kringkastningsorkesteret. Vi tror dette blir en stor musikalsk opplevel-

se. 

 

Bussavgang:            Turistinformasjonen  kl.  1730, Myra kl.  1735 

Pris:                          Kr. 400  inkl. buss 

Påmeldingsfrist:      Mottatt 2.september 2013 

 

 

                     Munch-arrangement på Refsnes Gods på Jeløy  

Torsdag 10. oktober fra klokken 1100 til klokken 1300 arrangerer vi tur til Refsnes Gods med følgende pro-

gram: Munch-biograf Atle Næss kåserer over temaet ”Mossepiken og ivrige tyskere – Edvard Munchs liv og 

kunst i årene på Jeløy.”  

Vertskapet på Refsnes Gods vil vise frem sine egne Munchmalerier og det blir servert en enkel lunsj.(Maks 

95 personer). 

 

Ikke felles transport 

Pris                              kr. 200 pr. pers. 

Påmeldingsfrist           20. september 

 

 

Madam Butterfly i Operaen mandag 28. oktober 

 

 

”Forestillingen blir en av de helt store, over hele registeret”, skrev Dagbladet da Madam Butterfly hadde 

premiere høsten 2012. Puccinis uforglemmelige opera er plassert i Japan i årene rett etter 2. verdenskrig. Her 

møtes japanske Cio-Cio San, kalt Butterfly, og den amerikanske løytnant Pinkerton. Hun med en drøm om 

den amerikanske friheten, han med en lengsel etter det eksotiske Østen, begge på kollisjonskurs med virke-

ligheten. ”Amerika for ever”, Pinkerton 1. akt. ”Må den som ikke lenger kan leve med ære, få dø i ære”, 

Butterfly 2. akt. 

 

 

Bussavgang:            Turistinformasjonen  kl. 1730,  Myra  kl. 1735 

Pris:                          Kr.  550 inkl. buss 

Påmeldingsfrist:      Mottatt 2.september  2013     
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Kunsthistorie I  start 9.sept. ( privat) 

Kunsthistorie II start 12.sept. (privat) 

Kunsthistorie III start 26.aug. (privat) 

Litteratur I start 10.sept. (privat) 

Litteratur II start 11.sept.( Everts kafe) 

Litteratur III start 4.sept.(Everts kafe) 

Historie (Arabia)start11.sept.(privat, ellers i Jeløykirken) 

Filosofi I start 3.sept.( Arena) 

Filosofi II start 19.sept.(Arena) 

Tro og vitenskap start 10.sep. (Everts kafe) 

Aktuelle emner start 5.sept.(privat) 

Psykologi start 19.sept. (privat) 

 

 

Som det fremgår av listen er det for tiden 12 studiegrupper i virksom-

het. Deltakerantallet varierer fra 5 til 10 personer pr.gruppe. Gruppene 

er selvdrevne. Dersom du ønsker å delta i en studiegruppe eller har 

ønsker om et annet tema, ta kontakt med Bjørn Hellum,  

telf.: 69271299. Mail: bjorn@hmsonline.no 

 

Spanskkurs! 
 Spansk for nybegynnere del 1 arrangeres i 

 samarbeid med Folkeuniversitetet. Kurset  

 går over 8 ganger à to timer og passer for  

 deg som ikke kan noe spansk fra før, og som  

 ønsker en grundig innføring i språket.  

 Undervisningen er kommunikativ. Du blir  

utfordret i å bruke språket aktivt i praktiske 

 situasjoner fra hverdagen. For å ivareta 

 modningsprosessen, får du mange anled- 

 ninger til å øve og repetere. Arbeidsformen  

 som benyttes er lytting, lesing, muntlige  

 øvelser, gruppe- og individuelt arbeid, inter- 

 aktivt spill, grammatikk og hjemmearbeid. 

 Målet med kurset er at du skal få gode 

 basiskunnskaper til å kunne kommunisere  

 med spansktalende. 

 

Kursstart: Onsdag 18.sept. kl.13.00 

Sted: Konventionsgaarden 

Pris: 2.200 kroner pr. deltaker. (Oppstart 

krever minimum 8 deltakere.) 

Påmeldingsfrist: Onsdag 4.sept. 

Påmelding til Bjørn Hellum, telf.:69271299. 

Mail: bjorn@hmsonline.no

 

Shakespeares Kong Lear på Nationaltheatret, amfiscenen, torsdag 28.november 

Denne kvelden får vi oppleve historien om hvordan det går med en konge som vil fraskrive seg ansvar, 

 men samtidig beholde både makt og myndighet. Han er en av de mest egosentriske, selvopptatte og 

herskesyke skikkelser forfatteren har skapt. Både som lederskikkelse og som far, er kong Lear en ka-

rakter som like gjerne kunne eksistert i dag.   

Bussavgang:  Turistinformasjonen kl. 1730. Myra kl 1735 

Pris    Kr. 550 inkl. buss 

Påmeldingfrist Mottatt 2.september 2013 

 

Betaling ved manglende frammøte 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 på-

meldte fra venteliste. Ved annet fall vil påløpne kostnader bli fakturert. 

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

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

Arrangement Dato Frist Navn 1 Navn 2 

Tingh Helseth 26/9 2/9 
  

Refsnes Gods 10/10 20/9 
  

Butterfly 28/10 2/9 
  

Kong Lear 28/11 2/9 
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