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Romeo og Julie, Glenn Miller – og julestemning 

 
Vi kan love dere et spennende og allsidig høstsemester i Eldreakademiet. Nok en gang står 

foredragsholdere fra øverste hylle og venter i kulissene for å snakke om utviklingen i 

verdensøkonomien, det glade, forpliktende seniorliv og en rykende fersk bok om Munch i Moss. Den 

presenteres i september, da kommer forfatteren til oss.  

Og selvsagt skal vi oppsøke kulturlivet i Oslo – og i Moss. Vi skal blant annet i Operaen for å se 

balletten Romeo og Julie, vi skal i Konserthuset for å gjenoppleve Glenn Millers svingende musikk 

gjennom en tre timer lang historisk reise, og vi skal på Parkteatret for å høre Ingrid Bjørnov og 

Øystein Sunde.  

Dagsturene – også i høst arrangerer vi to like turer på to påfølgende dager – går denne gang til Soli 

Brug og Rygge middelalderkirke. Her blir det både kultur og julestemning. 

 

Dessverre måtte høstens planlagte tur til Verona i Nord-Italia avlyses grunnet manglende oppslutning. 

Temareiser i Fredrikstad satte i utgangspunktet en nedre grense på 20 deltakere, men kunne ha 

arrangert turen dersom det hadde meldt seg 17-18 interesserte. Da påmeldingsfristen gikk ut 28. mai, 

sto det imidlertid bare 9 navn på listen og avlysning var eneste alternativ. 

Til høsten vil styret diskutere veien videre hva angår utenlandsturer i regi av Eldreakademiet, og vi tar 

gjerne imot innspill fra dere etter at de to siste turene, Roma og Verona, måtte avlyses grunnet 

manglende oppslutning. 

 

                                                                                                                                         

 

I høst innfører vi moderne betalingsrutiner for turer 

 
I 2014 innførte vi en ordning med kundeinformasjon (kid-nummer) ved innkreving av 

medlemskontingent. For en organisasjon på vår størrelse var det simpelthen en nødvendighet, og det 

gir oss også muligheten til å forenkle og modernisere rutinene i forbindelse med betaling av turer og 

kulturarrangementer. Ordningen med å samle inn penger i bussen etter en forestilling er nå historie. 

Heretter vil regningen bli sendt ut sammen med bekreftelsen på at man har fått billett. I praksis blir det 

liten forskjell fordi enhver påmelding alltid har vært bindende. Eldreakademiet slipper imidlertid å ha 

store beløp utestående, deltakerne slipper å betale med sedler på bussen, og – ikke minst – den som er 

reiseteknisk ansvarlig slipper å forlate bussen med 50.000 kroner på innerlommen. Det siste kan i 

sannhet være en belastning for noen hver.  

                                                                                                                                               Jan Tollefsen  
 

Send oss mer enn gjerne din mailadresse. Det forenkler vårt arbeid og forbedrer din kontakt med oss. 

Vår sekretær, Marion Myklebust, treffes på telefon 400 53 492 mellom klokken 12.00 og 14.00 hver 

mandag til fredag utenom juni og juli. 
Vår postadresse er: Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss.  

Nettadressen er: post@eldreakademiet.no.  

mailto:post@eldreakademiet.no


 

 Foredrag og turer høsten 2014 
August Onsdag 20.  Foredrag av Ingeborg Moræus Hanssen 

Det glade, forpliktende seniorliv 
Ingeborg Moræus Hanssen er tidligere kinosjef i Oslo, skribent, frankofil og en 

særdeles skarp samfunnsdebattant. I 2001 kom selvbiografien Brent av dragen – 

samtaler med Ingeborg Moræus Hanssen om livets virkelige drama, der hun forteller 

om sitt liv som kontroversiell kinosjef, om ulykken som brått og brutalt rammet 

hennes mann, tidligere Aftenposten-redaktør og Høyre-politiker Kjell Hanssen, og 

hva som skjer med kjærligheten når hele fremtiden raser sammen. Hun har også 

skrevet boken Gretten, gammel kjerring der hun med ironi og humor forteller om å 

være gammel kvinne i samtidens Norge. Hun er styreleder i Seniornett og har vært 

medlem av Pressens faglige utvalg.  

September Onsdag 17. Foredrag av cand.philol. Hans-Martin Frydenberg Flaatten 

Edvard Munchs liv i Moss 
Hans-Martin Frydenberg Flaatten er cand.philol. med hovedfag i kunsthistorie fra 

Universitetet i Oslo. I hovedoppgaven tok han for seg Skrik, med hovedvekt på den 

litterære bakgrunnen for dette berømte og ikoniske maleriet. I de siste årene har 

Flaatten fordypet seg i flere viktige sider ved Munchs kunstnerskap. Han har skrevet 

en rekke bøker om Munch, og i september kommer boken om Edvard Munchs liv i 

Moss i årene 1913-16. Hans-Martin Frydenberg Flaatten er en mye brukt 

foredragsholder. 

Oktober Torsdag 2. Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde sammen på Parkteatret 

Det kulturelle høstprogrammet i Eldreakademiet starter med en humørfylt musikalsk 

opplevelse på Parkteatret hvor Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde både leker med 

gamle låter og presenterer ferske kladdetekster og halvkvedede viser over aktuelle 

temaer. Vi har fått reservert en del billetter for våre medlemmer til denne populære 

forestillingen. 

Forestillingen starter:    kl. 1900 

Pris:                                  Kr.  530 

Påmeldingsfrist:              20. august (Merk fristen!) 

 

 

Onsdag 15. Foredrag av professor Arne Jon Isachsen 

Utviklingen i verdensøkonomien 
Arne Jon Isachsen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han er 

siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en doktorgrad fra Stanford-

universitetet fra 1975. Han har særlig forsket mye på valutapolitikk. Isachsen er en 

ivrig skribent og en tydelig samfunnsdebattant, og han har hatt gjestestillinger både i 

Finansdepartementet og i Norges Bank. Han leder Center of Monetary Economics, 

CME. 

November Mandag 10. Glenn Miller 110 år Oslo Konserthus 
Det verdensberømte Glenn Miller Orchestra hyller mannen som skapte musikken og 

er opphavet til orkesterets eksistens. Her får vi anledning til å gjenoppleve den 

svingende musikken og stemningen fra vår egen ungdomstid. Bli med på en nesten 3 

timer lang historisk reise i Glenn Millers liv. Musikken fremføres av det orkesteret 

som innehar rettighetene til å spille i Glenn Millers navn i Skandinavia, Finland og 

Frankrike. Alle låtene fremføres i Glenn Millers originalarrangement. Mellom 

orkesternumrene beskriver dirigent og trombonist Jan Slottenä legendens liv som en 

rød tråd gjennom programmet. 

Bussavgang:            Turistinformasjonen kl. 1730, Myra kl. 1735 

Pris:                          Kr. 650, - inkl. buss og billett (Blir fakturert på forhånd) 

Påmeldingsfrist:      15. september (Merk fristen!) 



 

 
Mandag 17. Balletten Romeo og Julie i Operaen 
Kanskje verdens vakreste kjærlighetshistorie? Den britiske koreografen Micheal 

Corder mener det er en slags Gudfaren-historie om to familier som hater hverandre. 

«Shakespeares tekst og Prokofjevs fantastiske musikk skildrer noe som minner om et 

mafiadrama.» 

Den er en av Nasjonalballettens største suksesser. Her får dansere vist seg på sitt aller 

beste i de sterke karakterrollene som det nyforelskede paret Julie og Romeo, som selv 

stjernene motarbeider, og som Mercutio, Tybalt og Benvolio. 

Bussavgang:           Turistinformasjonen kl. 1700, Myra kl. 1705 

Pris:                         Kr. 650 inkl. billett og buss (Blir fakturert på forhånd) 

Påmeldingsfrist:       26. august (Merk fristen!) 

 

Onsdag 19. Foredrag av kommuneplanlegger Terje Pettersen 

Planprosesser i mosseregionen 
I November retter vi søkelyset mot vår egen region. Flere kontroversielle planforslag 

befinner seg på tegnebrettet. Vi nevner i fleng: Hvor skal egentlig den nye 

jernbanestasjonen i Moss ligge? Hva skjer med Moss havn? Og – ikke minst – hva 

skjer med trafikken fra Bastøfergen, vil fergeleiet bli flyttet, og kommer det noen 

gang en broforbindelse? 

Vi ser frem til et interessant foredrag av Terje Pettersen. I tillegg får vi et kunstnerisk 

innslag fra Kulturskolen i Moss.   

Desember Lørdag 6. og søndag 7. Dagstur med kultur og julestemning. Soli Brug og 

Rygge middelalderkirke. 

 
I en julepyntet peisestue på Soli Brug (i Tune) kåserer Ole Dørje om «Historien til 

Soli og Sanne Brug, stedene med røtter til 1600-tallet og om utviklingen til Nord-

Europas største sagbruk og til etableringen av Soli Brug, galleriet.» Stedet eies og 

drives av familien Dørje Berg. 

Vi spiser lunsj i peisestuen mens Ole Dørje forteller om de enkelte utstillerne på 

galleriet. Deretter får vi tid til egenvandring i de vakre gamle bygningene hvor 

juleutstillingen er på plass. (Se også nettstedet: www.soli-brug.no.)  

Turen går videre til Rygge kirke som er den største og rikest utstyrte 

middelalderkirken på østsiden av Viken. Cand.mag. Else Mehren Olsen er kåsør og 

omviser. 

Vi er tilbake i Moss ca. kl. 15.00  

 

Bussavgang:     Turistinformasjonen kl. 1015, Myra kl. 1020  

Pris:                   Kr. 350. (Blir fakturert på forhånd) 

Påmeldingsfrist: 1. november 

Februar 

2015 
Torsdag 5.  Georges Bizets Carmen i Operaen 
Hundre år før hippiebevegelsens «make Love» forkynner Carmen i Haba’nera at det 

er friheten til å elske som gjelder: Hva, hvem og når hun vil. Kjærligheten er som en 

rebelsk fugl som ingen kan temme, synger hun, som et lovløst sigøynerbarn. I den 

umiddelbart fengende og fysiske musikkdramatikken som alltid har fasinert Carmens 

publikum, møter vi det voldsomme menneskelige begjæret etter oppmerksomhet, 

makt og tilfredsstillelse. Handlingen er satt til slutten av 1970-tallet, og i sentrum står 

forføreren Carmen med en radikalitet som får en ny og evig aktualitet. 

Bussavgang:        Turistinformasjonen kl. 1700, Myra kl. 1705 

Pris:                      Kr. 750 - inkl. buss og billett (Faktureres på forhånd) 

Påmeldingsfrist:   14. november 2014 

 

http://www.soli-brug.no/


 

Eldreakademiets studiegrupper 
 

Studiegruppen Psykologi endrer tematittel til Psykologi: Dagliglivets små og store utfordringer, 

problemer og muligheter. Gruppen som ledes av psykolog Sigrid Sandsberg, ønsker nå å ta opp noen 

nye deltakere, og interesserte kan ta kontakt med gruppelederen på tlf.: 92085595. Gruppen har 

møtedag på onsdager, bortsett fra de onsdager EA har sine medlemsmøter. Foreløpig oppstartsdato er 

satt til 24. september. 

Studiegruppene holder et høyt engasjement innen de ulike temaene som er valgt. For øyeblikket er det 

ingen andre enn psykologigruppen som har ledige plasser for nye deltakere, men hvis det er noen som 

ønsker å stå på «vent», så send en melding til vår sekretær. 

 

Men hva med å starte en eller flere nye grupper. Blant våre medlemmer er det sikkert mange som 

«brenner» for et eller annet, og som kan tenke seg å belyse et tema sammen med andre. Dette å ha et 

formål for å komme sammen kan være særdeles givende. Vi oppfordrer med andre ord alle dere 

engasjerte: Dann en studiegruppe! Så snart noen tar tak i et tema, vil vi være behjelpelig med 

annonsering, møteform etc. 

Kan dette være forslag: 

Dramagruppe  

Når et skuespill skrives har forfatteren sin egen mening med stykket – men hva? Når regissøren tar tak 

i teksten kommer en ny forståelse av teksten ofte inn. Hvordan arbeider regissøren med stoffet? Vil det 

være et tema av interesse å «dissekere» skuespill? 

 

Nordisk samarbeid  
Hva vet vi om Nordisk samarbeid, og hva burde vi vite? 

 

Fredsarbeid  
Hva gjøres innen fredsarbeidet, hvem er aktører og hva gjør de? 

Vi venter spent på innspill. 

Ta kontakt med Bjørn Hellum, E-post bjorn@hmsonline.no, tlf: 69271299 

 

 

 

 

 

Foredragsmøtene holdes i Samfunnsalen og begynner klokken 11. Vennligst noter datoene og 

oppbevar programmet. Møtene blir ikke annonsert, men programmet finnes også på vår hjemmeside: 

www.eldreakademiet.no. Møtene er åpne kun for medlemmer. 

 

 

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

Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss eller post@eldreakademiet.no  

 

Arrangement Dato Frist Navn 1 Navn 2 

Parkteatret 2/10 20/8   

Glenn Miller 10/11 15/9   

Romeo og Julie 17/11 26/8   

Soli Brug 

Soli Brug 

6/12 

7/12 

1/11 

1/11 
  

Carmen 5/2 

2015! 

14/11   
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