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Dagsturen går til Blaafarveværket
Vårens dagstur arrangeres onsdag 7. og torsdag 8. juni – og går til Blaafarveværket i Buskerud, som
er en av Norges best besøkte kulturattraksjoner, med kunst, kultur og naturopplevelser i fokus.
Bussturen fra Moss tar cirka to timer, og vel fremme starter vi dagen med en historisk omvisning.
Blaafarveværket var på alle måter et særpreget innslag i norsk bergverksdrift. Kobolt var det første
moderne metall som ble foredlet i stor skala fra malm til blåfarge. Det var Norges største bedrift med
bortimot 2000 mennesker i arbeid.
Etter en varm lunsj, blir vi guidet gjennom årets maleriutstilling, som har fått navnet «Drømmen om
en hage». Utstillingen viser nordiske hagemotiver fra 1840 til 1920-tallet, og fokuserer på
menneskets intime naturopplevelser, med hagen som en trygg ramme for livsutfoldelsen slik den
leves og skildres i kunsten.
Også i år arranger vi den samme turen to ganger, slik at flest mulig av våre medlemmer får anledning
til å være med. Vi reiser fra turistinformasjonen i Skoggaten klokken 09.00 og fra Myra klokken 09.05.
Prisen på 550 kroner inkluderer reise, guidet omvisning og lunsj/kaffe. Påmeldingsfristen er 16. mai.

Vi minner også om at påmeldingsfristen til årets langtur til utendørsoppsetningen av Peer Gynt ved
Gålåvatnet i Gudbrandsdalen, går ut 1. april. Dere kan lese detaljert omtale av turen på vår nettside
www.eldreakademiet.no og på www.olivertravel.no.

Årsmøte
Det innkalles til årsmøte i Eldreakademiet i Moss onsdag 15. mars 2017 i Samfunnsalen. Møtestart
ca. kl.12.30, umiddelbart etter det ordinære medlemsmøtet, hvor redaktør Harald Stanghelle holder
foredrag om den politiske situasjonen i Norge foran høstens spennende stortingsvalg.
1.
2.
3.
4.

Styrets beretning
Årsregnskap
Kontingent 2017
Valg:
a) styreleder (for 1 år)
b) styremedlemmer (for 2 år)
c) varamedlemmer (for 1 år)
d) revisor (for 1 år)
e) valgkomite (3 medlemmer for 1 år)
5. Innkomne forslag
Forslag til saker må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Årsberetning 2016
2016 var Eldreakademiets 22. virksomhetsår. Ved utgangen av året var medlemstallet 1170.
104 personer sto på venteliste, 15 av disse har fått tilbud om medlemskap. Av plasshensyn er det
øvre taket for medlemstall fastsatt til 1180.
Årsmøtet 16. mars 2016 godkjente årsberetning og regnskap for 2015. Etter valget har styret
bestått av:
Jan Tollefsen (leder). Ragnhild Heggenhougen, Knut Funderud, Åse Kjelstrup Nilsen og Carol
Bratsvedal (styremedlemmer). Vibeke Andersen og Kjell Johansen (varamedlemmer.) Arne
Listerud har vært revisor. Valgkomiteen har bestått av Kerstin Berger, Magnar Andersen og
Else Mehren Olsen.
Det er i 2016 avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene har jevnlig deltatt på møtene. Marion
Myklebust har vært sekretær på deltid gjennom hele året. Knut Funderud har vært styrets
kontaktperson mot studiegruppene, mens Ragnhild Heggenhougen har vært kontaktperson og
tilrettelegger for konsert- og teaterturer.
Vår trofaste kaffekomité har sørget for servering på møtene. En gruppe på tre medlemmer med
adekvat kompetanse sørger for god lyd- og bildekvalitet under foredragsmøtene. Styret takker
også alle andre som har bidratt til akademiets mange aktiviteter.

Foredragsmøter
De ordinære medlemsmøtene i 2015 er holdt i Samfunnsalen med plass til ca. 300 personer.
Gjennomsnittsfremmøtet har vært på ca. 270.
Følgende møter ble avholdt:
20. januar

Geir Lundestad

Fredens sekretær.

17. februar

Einar Steen-Nøkleberg Musikkforedrag.

16. mars

Sven Røst

Fremtidens energiformer

20. april

Lasse Espelid

Det typisk norske – hva er det?

18. mai

Per Egil Hegge

Putin – hvordan tenker han?

24. august

Per Kristian Aale

Italienernes opprør mot mafiaen.

28. september

Ragnhild Bjørnebekk

Vold i samfunnet i dag.

19. oktober

Pål Bjerketvedt

Utviklingen av massemedier i Norge
og papiravisens fremtid.

16. november

Terje Pettersen

Hva skjer i Moss sentrum?

Andre arrangementer i og utenfor Moss
10. februar

Musikalen «Den Glade Enke» i Oslo Nye Teater

98 deltagere

Anna Karenina av Leo Tolstoj i Operaen

51 deltagere

31. mai

Dagstur til Tønsberg og Verdens ende

47 deltagere

6. til 9. juni

Festspillene i Bergen

48 deltagere

8. mars

29. september «Mysterier» av Knut Hamsun

43 deltagere

17. oktober

«Madam Butterfly»

100 deltagere

2. november

«Ella Fitzgerald»
300 deltagere
Majken Christiansen og Follo Storband på Parkteatret

Årets langtur gikk til Festspillene i Bergen i tidsrommet 6. til 9. juni med hele 48 deltagere som fikk
med seg fruktblomstringen i Hardanger og andre naturopplevelser, før de ankom festspillbyen og
avslutningskonserten i Grieghallen.
Programmene for vår og høst ble offentliggjort i EA Nytt som alle medlemmer enten får i posten eller
elektronisk. Fremdeles mottar cirka halvparten av medlemmene EA Nytt i posten, det koster
unødvendig mye penger. Styret oppfordrer derfor flest mulig til å sende oss sin e-postadresse og
samtidig akseptere elektronisk utsendelse. EA Nytt er også å finne på vår nettside
www.eldreakademiet.no. Der finnes også sekretærens e-postadresse, og alle andre praktiske
opplysninger om Eldreakademiet.

Studiegruppene. Det er 14 studiegrupper som møtes jevnlig, enten privat hos hverandre eller i et
leid lokale. Det er mange ulike temaer som tas opp. Litteratur og kunst er de vanligste emnene.
Ebba Rysst ble intervjuet i NRK, P2 for noen uker siden. Hun redegjorde for det som har blitt gjort
gjennom mange år i studiegruppen som hun leder.
Vi oppfordrer stadig våre medlemmer til å melde sin interesse for å bli med i nye grupper. Hvis det
melder seg flere enn fem til et emne, vil vi være behjelpelige med å finne leder og møtested etc. De
fleste har erfart at det er både sosialt og lærerikt å delta i slike grupper.
Noen få grupper ønsker flere deltagere. Hvis det er interesse, ta kontakt med
knut.funderud@gmail.com.

Eldreakademiets økonomi er tilfredsstillende og styret foreslår derfor uendret kontingent for 2017.
Moss, 16. februar 2017
Styret i Eldreakademiet i Moss
Jan Tollefsen

Ragnhild Heggenhougen

Knut Funderud

Åse Kjelstrup Nilsen

Carol Bratsvedal

Foredrag og turer våren 2017
Mars Tirsdag 21. klokken 19.30

Oslo Nye Teater
UTSOLGT
Musikalen Cabaret
med Hilde Louise Asbjørnsen, Ingvild Holthe Bygdnes og Nils Ole Oftebro med flere,
supplert av dansere og et åttemanns live orkester under ledelse av Simon Revholt.
Den prisbelønte musikalen fra 1966 har erobret scener verden over med kjente melodier
som bl. a. «Willkommen», «Mein Herr» og «Cabaret». Dette er en musikal med sensualitet,
musikalsk kraft og begjær, en kjærlighetserklæring og hyllest til mangfold og livsglede mot
et dystert bakteppe: 1930-tallets Berlin med nazismen i fremmarsj. Handlingen utspiller
seg i miljøet rundt cabaretscenen Kit Kat Klubb med cabaretsangeren Sally Bowles.
Bussavgang:
Turistinformasjonen kl. 18.00, Myra kl. 18.05
Pris:
Teaterbillett og buss kr. 680
Påmeldingsfrist: 25. januar 2017

April

Mai

Juni

August

Onsdag 19. Foredrag av journalist og forfatter Torkjell Berulfsen
«Fang en sjelden fisk»
I dette foredraget skal filologen Torkjell Berulfsen snakke om norsk språk! Gjennom sine
mange programmet i NRK er han viden kjent som en språklig ekvilibrist, og selvsagt
programskaper, programleder, journalist, komiker og forfatter. Ikke uten grunn er han
tildelt Riksmålsforbundets lytterpris og han innehar Gullruten 2007 for serien Berulfsens
fargerike. I en årrekke ledet han radio- og TV-programmer som Reiseradioen, Nitimen,
Nattradioen, Borgulfsen (sammen med Knut Borge), WOK, Dykk i arkivet, Edle dråper og
Herfra til halv ti.
Han er utdannet filolog ved Universitetet i Oslo.
Onsdag 31. (NB!) Foredrag av tidligere fylkesmann Anne Enger
Hva slags samfunn vil vi ha?
Anne Enger er ekte østfolding, fra Trøgstad. Hun utdannet seg som sykepleier ved
Diakonhjemmet hvor hun også underviste i noen år. Allerede fra slutten av 70-tallet ble
hun politisk aktiv i Senterpartiet og var stortingsrepresentant (1985-2001), valgt fra
Akershus. Som kulturminister (1997-1999) fikk hun vedtatt at Operaen skulle bygges i
Bjørvika. Det er likevel som «Nei-dronning» ved folkeavstemningen om EU hun har markert
seg aller mest. Anne Enger var fylkesmann i Østfold (2004-2015) og er bosatt i Rygge.
Fremdeles er hun aktiv, blant annet i kirkelige organer og som styreleder ved
Nationaltheatret. I 1999 fikk hun «Trollkjerringprisen».
Onsdag 7. og torsdag 8. Dagstur til Blaafarveværket. (Se egen omtale på første side)
Bussavgang: Turistinfo Skoggaten kl. 09.00, Myra kl. 09.05.
Pris: Kr. 550 som inkluderer reise, guidet omvisning og lunsj/kaffe.
Påmeldingsfrist: 16. mai - skriftlig eller epost: post@eldreakademiet.no
Peer Gynt ved Gålåvatnet. Se www.eldreakademiet.no
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