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Sommer i Moss og ferie i Eldreakademiet – hva venter til høsten? 

 

Igjen har Eldreakademiet lagt et aktivt halvår bak seg. Det er gledelig å registrere at tilstrømmingen 
til våre møter og kulturtilbud stadig er stigende. Etter seks år som styreleder, ble Jan Tollefsen takket 
av som leder på årsmøtet i mars. Nytt styre er på plass. Informasjon kan dere finne på vår 
hjemmeside: www.eldreakademiet.no. Den er oppdatert med navn og bilder. 

Eldreakademiet har funnet seg meget vel til rette i lokalene på Verket Scener. Plassering av stoler og 
bord er god, ventilasjonen er god og lyd/lys og tekniske fasiliteter samt service fra utleier, fungerer 
optimalt. Ikke minst er stemningen i salen under møtene meget positiv. Våre gode hjelpere som 
tilrettelegger og klargjør kaffe til oss, har praktiske forhold. 

Styret har kontaktet kommunen ved flere anledninger med tanke på kommende år. Etter nøye 
overveielser har styret konkludert med at den ombygde Samfunnssalen til Black Box teatersal, ikke 
ser ut til å bli like praktisk, og ikke minst, med samme form for service, som den vi har ved Verket 
Scener. Ei heller vil den kunne huse et like stort antall medlemmer plassert ved bord. Vi har derfor 
besluttet å inngå kontrakt med Verket Scener AS også for 2020 til en pris vi kan dekke i vedtatt 
budsjett. I tillegg har vi sikret oss opsjon for videre leie, men har da mulighet for å kunne gjøre en ny 
vurdering. 

Det har vært av stor betydning å sikre at flest mulig medlemmer får ta del i møtene. Ventelistene er 
stadig velfylte til tross for at vi gir tilbud hvert halvår når medlemmer faller fra. Nye 100 på 
ventelisten får denne våren tilbud om medlemskap. 

Høsten 2019 har et variert møteprogram. Vi starter med å sette fokus på naturens mangfold hvor 
insekter er truet. Hva kan og bør vi alle bidra med for å sikre livsvilkår for bier og humler? Birøkter og 
bringebærbonde Niels Rasch-Olsen formidler. I september vil Frank Rossavik komme og holde 
foredrag om vår utrolige verden – hvor alvorlig er det og hva kan skje framover? Oktober byr på en 
forestilling med skuespiller Andreas Kvæbek Dahl; «Det fins jo tusen av deg». I årets siste møte blir vi 
oppdatert på situasjonen etter valget i Polen: «Polen i europeisk historie og i dag». 

Studiegruppene våre er stadig aktive. Det er ønskelig å kunne etablere flere. I vår medlemsmasse, 
fins mange med allsidig og spennende kompetanse. Meld fra til Knut Funderud om du kan bidra med 
å etablere en studiegruppe! Ett av våre medlemmer, Wendy Bell, ønsker at det etableres en ny 
studiegruppe fra høsten 2019. Hun har amerikansk bakgrunn og ønsker at deltagerne leser en avtalt 
bok, og at den samtales om på engelsk! Wendy vil helst være deltager, men kan være leder, hvis 
ingen andre melder seg. Av interesse? Meld deg på til: Knut.Funderud@gmail.com  

 

Styret ønsker alle en riktig god sommer og ønsker velkommen til høsten!  
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Foredrag og kulturtilbud høsten 2019 

August: onsdag 28.08: kl. 11.00, Verket Scener: Foredrag av Niels Rasch-Olsen fra Asker 

«Bier og bringebær» 

Birøkter og bringebærdyrker Niels Rasch-Olsen fra Asker vil holde et både        
 underholdende og alvorlig foredrag med film om bienes liv; Hvordan de arbeider og 
formerer seg. Hvordan kan vi ta vare på insektene som vi er så avhengig av? Dette er 
et høyst aktuelt tema som stadig får spalteplass i aviser og nyheter denne våren. En 
desimering av insektbestanden truer menneskenes eksistens på jorden om den 
negative trenden fortsetter. 

September: onsdag 11.09: kl. 19.00, Blå Grotte, Fredrikstad 

«Jacobsen vær så god» - monolog 
I denne forestillingen inviterer Anne Marit Jacobsen publikum på en reise gjennom et langt 
liv som skuespiller. Hun opptrer som Gro Harlem Brundtland, leser dikt av Inger Hagerup og 
Hans Børli. Hun rapper om at hun ikke har fått Hedda-prisen, og hun viser at hun har den 
rette jazzfeelingen. Hun er diva, reke og Sjørøver-Jenny på scenen. Men det er også 
antydninger av vemod over det som ikke ble noe av.  
Hele forestillingen er en eneste stor kjærlighetserklæring til publikum og til et langt liv på 
scenen. 

Påmeldingsfrist: 25. juni 2019  

Pris: kr 500   

Bussavgang fra Skoggata kl. 17.45 og fra Myra kl. 17.50.   

Onsdag 18.09: kl. 11.00. Verket Scener: Foredrag av Frank Rossavik 

«Vår urolige verden – hvor alvorlig er det, og hva kan skje fremover?» 

Frank Rossavik har en solid utdanning fra universitetet i Bergen og mastergrad i internasjonal 
politikk fra Brussel. Rossavik har vært pressemann i Bergens Tidende og Morgenbladet – for 
tiden i Aftenposten. Han har skrevet flere bøker bl.a. biografien om Einar Førde – en bok han 
fikk Brageprisen for. Frank Rossavik var medlem av Kringkastingsrådet fram til 2016. Nå sitter 
han i styret for stiftelsen «Fritt Ord». 

Oktober: onsdag 16.10: kl. 11.00 – Verket Scener: Forestilling/foredrag  

av Andreas Kvebæk Dahl. «Det fins jo tusen av deg». 

Andreas Kvebæk Dahl er sønn av biskop Per Arne Dahl, 35 år, og kommer fra Oslo/Vikersund. 
Han jobber som profesjonell skuespiller. Forestillingen hans handler om at noe stort kan skje, 
og frykten for ikke å strekke til. Med dramaturgisk hjelp av Hanna Dahl (Brageprisnominert og 
kritiker-rost forfatter) har han skrevet en personlig forestilling. Den handler  om det å bli mer 
menneske og derved medmenneske. Forestillingen er en god blanding av humor og alvor. 
Den inneholder et friskt spekter av litterære utdrag; fra Dostovjevskijs «Forbrytelse og 
straff», «Terje Vigen» av Henrik Ibsen, dikt av Olav H. Hauge, «Kilden» av Gabriel Scott og til 
sitater fra boka om fotballspilleren Zlatan Ibrahimovich. Forestillingen har høstet store 
lovord. Den er tatt vel imot av så vel unge som eldre/mer sammensatte aldersgrupper. Etter 
pausen åpnes som vanlig for spørsmål og kommentarer 

 

 



 

November: Torsdag 7.11: kl. 19.00 - Den norske opera 

«Anna Karenina» - Ballet 

Den er blitt kalt verdens beste roman. «Anna Karenina» er ikke bare en roman om familier, 

men om et helt samfunn. Den er et mesterverk. I sentrum står Anna Karenina, som møter 

Vronskij på en togreise og snart ikke ser noen vei tilbake til ektemannen og familielivet. Snart 

må hun ta det skjebnesvangre valget mellom familien – og sønnen – og den altoppslukende 

kjærligheten. Balletten ble utpekt til årets beste premiere i magasinet Dance Europe etter 

urpremieren i Zurich i 2014. 

Medvirkende: Nasjonalballetten, Håvard Gimse (klaver), Ingebjørg Kosmo (mezzosopran), 

Operaorkesteret 

Påmeldingsfrist: Fredag 20. september 2019 

Pris: kr 800 

Bussavgang fra Skoggata kl. 17.30 og fra Myra kl. 17.35.   

Onsdag 20.11: kl. 11.00 – Verket Scener; Foredrag av Sten Lundbo 

«Polen i europeisk historie og i dag» 

Sten Lundbo er født i Bergen og har siviløkonomutdanning fra Norges Handelshøyskole. 
Lundbo har hatt en rekke stillinger både i innenriks- og utenrikstjenesten for den norske stat. 
Han har blant annet vært avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra 1989 – 1995, 
ambassadør til Europarådrådet i Strasbourg 1995 -2000 og ambassadør i Warszawa i 2000-
2005; samt innehatt en rekke andre krevende stillinger, men er nå pensjonist. 

Lundbo har et svært bredspektret kunnskapsnivå. Han vil ta for seg utviklingen i Polen. 
Utfallet av parlamentsvalget i oktober vil være meget viktig for den videre utvikling i Polen og 
for landene i Europa, også for Norge. Polen er Norges viktigste samarbeidspartner av EU-
landene i det tidligere Øst-Europa. Lundbo vil orientere om konsekvensene av 
parlamentsvalget og om de norsk-polske militære, politiske, økonomiske og kulturelle 
forbindelsene. 

Desember: Tirsdag 3.12: kl. 19.30 - Nasjonalteatret. 

Forelska i Shakespeare  - Skuespill 

«Forelsket i Shakespeare» er en komedie. Skuespiller Ine Marie Wilmann skriver at «vi tar 

forelskelsen på alvor, og flytter hele historien fra lerret inn i teatersalen. Det skal bli en 

beruselse, akkurat slik forelskelsen er». Stykket tar publikum tilbake til 1593. Der møter vi 

unge Shakespeare. Han er blakk og har skrivesperre. Så møter han Viola de Lesseps. Hun 

elsker teater, og det eneste hun vil, er å fylle livet sitt med poesi, eventyr og kjærlighet. 

Påmeldingsfrist: 10. september 2019 

Pris: kr 530 

Bussavgang fra Skoggata kl. 17.45 og fra Myra kl. 17.50.   

Alle påmeldinger til kulturtilbudene må sendes skriftlig til sekretær Marion Myklebust, 
post@eldreakademiet.no eller Furuveien 8,1524 Moss. Fristen må overholdes.  Det vil, som 
tidligere, være bindende påmelding etter fristens utløp siden styret da har rekvirert og må 
betale for de bestilte billetter. Ved begrensede antall tilgjengelige billetter, er det først til 
mølla-prinsippet som gjelder. 

mailto:post@eldreakademiet.no
mailto:post@eldreakademiet.no


Siden det etter hvert er en utskifting i medlemsmassen ved at noen faller fra og nye kommer til, vil 
styret minne om følgende: 

Innspill: Styret tar med glede imot innspill til temaer som ønskes belyst gjennom foredrag og/eller 
navn på foredragsholdere som dere har hørt om er interessante. Andre synspunkter og innspill kan 
også formidles og vil bli vurdert i styret. Innspill sendes enten til post@eldreakademiet.no eller til 
leder Gerd Haave: gerd@kurer.no 

Turer: Som dere har registrert av oversikten foran, er det foreløpig ikke planlagt noen dagstur for 
høsten. Den 12. og 13. juni drar 41 av våre medlemmer på en 2 dagers tur på Telemarkskanalen med  
M/S Henrik Ibsen og overnatting på Dalen Hotell. Dette er en erstatning for en tidligere noe lengre 
sommertur som siste gang hadde få påmeldte og dagstur som heller ikke har hatt samme pågang 
som tidligere år. Vi tar gjerne imot synspunkter på om det bør planlegges for tilsvarende tilbud 
senere. 

Det har de seneste årene vært forholdsvis få medlemmer til stede på årsmøtet. Vi finner det derfor 
riktig at dere gjøres kjent med protokollen, ved at denne kopieres inn her siden ikke alle har tilgang 
til internett: 
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