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Jazz i Parkteatret – Mozart i Samfunnsalen 

 
Vi kan se tilbake på et høstsemester med gode og tankevekkende foredrag, fine kulturopplevelser og 

ny deltakerrekord på et utenbys kulturarrangement. Tre busser med 158 forventningsfulle medlemmer 

kjørte til Oslo og Konserthuset i november for å gjenoppleve den svingende musikken til Glenn Miller 

– og de fikk full valuta for pengene. 

 

I vårsemesteret 2015 vil det også svinge. Vi gjentar en tidligere suksess og henter inn Magnolia 

Jazzband til Parkteatret i februar, til en konsert i Eldreakademiets regi hvor vi disponerer hele lokalet 

og inviterer medlemmer med ledsagere, familie og alle på «venteliste» til en god, gammeldags 

jazzkveld. I mars går turen til Det Norske Teatret som setter opp Bertold Brechts «Mor Courage og 

barna hennar» med Ane Dahl Torp i hovedrollen. Og som tidligere annonsert blir det operatur i 

februar. De som har sikret seg billett skal se Georges Bizets Carmen. 

 

På våre onsdagsmøter i Samfunnsalen kan vi også i kommende semester glede dere med spennende 

foredragsholdere fra øverste hylle. Allerede i januar kommer skuespiller Per Tofte for å snakke om 

den norske utvandringen til USA i årene 1825 til 1925. Foredraget har høstet stor applaus en rekke 

steder i Norge. I februar vil en av landets største spesialister på klassisk musikk, Kjell Hillveg, fortelle 

oss alt han kan om Mozart – og det er ikke lite. I mars kommer forsker Lars Klæboe for å snakke om 

stråling i dagens samfunn, et særdeles aktuelt tema i en tid da vi alle omgir oss med stråling nær sagt 

døgnet rundt. I april tar Marthe Bøhn fra Arcus oss med på et «måltid» med dertil hørende viner, og i 

mai presenterer styreleder i sykehuset Østfold, Hans Jørn Rønningen, det nye sykehuset på Kalnes. 

 

Vårens dagstur arrangeres i månedsskiftet mai/juni, også denne gang to påfølgende dager. Vi reiser til 

Ekebergparken i Oslo hvor det blir omvisning med guide før vi fortsetter til Drøbak hvor vi spiser 

lunsj.   

 

Vi mangler mailadresser 
 

I løpet av høstsemesteret har vi modernisert vår hjemmeside som du finner på 

www.eldreakademiet.no. Her kan du lese EA nytt, løpende nyheter om virksomheten og mer 

utfyllende stoff om våre mange arrangementer.  

 

Vi mangler fremdeles mailadresser på flere av våre medlemmer. Send oss gjerne din adresse. 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.  

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. 

                                                                                                                                 Jan Tollefsen 

http://www.eldreakademiet.no/
mailto:post@eldreakademiet.no


 

 

 

 Foredrag og turer våren 2015 
Januar Onsdag 21.  Foredrag av Per Tofte 

Alle har et syskjenbån i……..Amerika! 
Skuespiller Per Tofte har filologisk embetseksamen med fransk hovedfag og 

teaterutdannelse fra Trøndelag teaters elevskole. Han er født i 1935 men er fortsatt i 

full aktivitet og kommer til Moss tre dager før han fyller 80 år! Senest høsten 2014 

deltok han i tre filminnspillinger og var blant annet å se i 3. omgang av «Lillyhammer» 

på NRK TV1. Mest kjent er han kanskje for hovedrollen i Peer Gynt ved Gålåvatnet i 

Gudbrandsdalen, en forestilling han selv tok initiativet til i 1989. Hans skuespillerliv 

omfatter roller ved alle teatrene i Oslo og dertil Stavanger og Trondheim. Han har også 

spilt ved et av de største teatrene i Paris. Foredraget om utvandringen til Amerika er 

fremført en rekke steder med bare gode tilbakemeldinger. 

Februar Torsdag 5. Georges Bizets Carmen i Operaen 

Forestillingen ble annonsert i programmet for høsten 2014 av hensyn til 

påmeldingsfristen som gikk ut 17. november. Den er utsolgt!  

Bussavgang:  Turistinformasjonen kl. 1700, Myra kl. 1705. 

 

Onsdag 18. Foredrag av Kjell Hillveg 

Et møte med Mozart – mannen i mitt liv 
Kjell Hillveg har arbeidet i Norsk Musikkforlag i 55 år, har deltatt syv ganger i NRKs 

Kontrapunkt-konkurranse og vunnet flere av dem. Han har hatt ukentlige programmer i 

NRK P2 siden 1986, vært klassisk musikkspaltist i Aftenposten 1987-2007, nå i 

Dagsavisen. Han var konferansier ved Filharmoniens feiring av Mozarts 250-års 

fødselsdag i 2006. Ble hedret av Kong Harald V i 2008 for innsatsen som formidler av 

klassisk musikk. Han er ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. Hillveg vil avlive en 

myte om at all Mozarts musikk låter likt og få frem at Mozart er den mest allsidige 

innen alle sjangre. 

 

Torsdag 26. «Magnolia Jazzband» i Parkteatret kl. 1900 

Vi gleder oss over igjen å kunne invitere til en humørfylt og svingende konsert med 

Magnolia Jazzband, Norges kanskje beste og mest populære band innen 

gammeljazzen. Magnolia Jazzband karakteriseres som et av de mest «rotekte» norske 

jazzband og spiller den genuine New Orleans-jazzen som har blues og gospel som 

utgangspunkt. 

Vi inviterer til en konsert i Eldreakademiets regi på Parkteatret, og vi disponerer hele 

salen denne kvelden. Ledsagere, familie og alle på «venteliste» for medlemskap i 

Eldreakademiet er velkommen til konserten. 

Pris pr. billett kr. 200. Billettene kjøpes på Parkteatrets billettkontor, 

Dronningens gate 25, innen 16. februar! Når du kjøper billetter, må du opplyse 

om at du er medlem i Eldreakademiet. 

 

Mars Onsdag 18. Foredrag av forsker Lars Klæboe 

Stråling i dagens samfunn 
Lars Klæboe er ansatt som forsker i Statens strålevern, men driver hovedsakelig med 

forvaltning. Hans fagfelt er elektromagnetiske felt, populært kalt stråling, og helse. 

Klæboe har doktorgrad om stråling fra mobiltelefoner og høyspentlinjer og risiko for 

hjernesvulst. Han har deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter om 

mobiltelefoni og hjernesvulst. 

Han vil snakke om hvordan ulike strålekilder som høyspentlinjer, mobiltelefoner og 

andre sendere, terrassevarmere og lys ( uv) virker på kroppen, med hovedfokus på 



stråling fra mobiltelefoni og basestasjoner i våre omgivelser. Han vil fortelle om 

forskningen som foregår og forklare hvorfor dette høyst sannsynlig ikke er 

helseskadelig. Klæboes foredrag vil slå hull på mange myter om stråling! 

 

Torsdag 26. «Mor Courage og barna hennar» på Det Norske Teatret 
I denne teaterforestillingen, som er en av Bertold Brechts aller største teatersuksesser, 

er det Ane Dahl Torp som skal bryne seg i hovedrollen som mor Courage. Handlingen 

i stykket er lagt til trettiårskrigen (1618-1648) og ble til da Brecht under 2. verdenskrig 

levde i skandinavisk eksil på flukt fra naziregimet i Tyskland. Mor Courage drar fra 

land til land og gjør seg nytte av krigen i forretningsvirksomheten sin. Hun gjør penger 

på krigen, men det koster henne dyrt. Hun mister de tre barna sine. Å være både 

krigsprofitterende forretningskvinne og mor er stykkets iboende motsetning. 

Bussavgang:            Turistinformasjonen kl. 1800, Myra kl. 1805 

Pris:                          Kr. 530, som inkluderer billett og buss (faktureres på forhånd) 

Påmeldingsfrist:        16. januar 2015! (bindende påmelding) 

April Onsdag 15. Foredrag av kategorisjef Marthe Bøhn 

Et herremåltid 
Marthe Bøhn har hatt fascinasjon for cognac og håndverket siden hennes første 

opphold i Cognac i 1996. I 2007 tok hun fagbrevet som destillatør, med master blender 

Richard Braastad, tredje generasjon Braastad, som læremester og mentor. Samme år 

ble hun ansatt i Arcus med Braastad som et av arbeidsfeltene, senere som kategorisjef 

for Cognac og Brandy. I dag jobber hun som kategorisjef for italienske viner i 

Symposium Wines og er en etterspurt foredragsholder. 

Hun legger opp sitt foredrag om viner og cognac som et måltid, starter med aperitiff, så 

forrett, to hovedretter, en hvilerett, en dessert og petit four til slutt. Vi «later» som om 

vi inntar et stort og langt herremåltid og presenteres for viner som brukes til aperitiff, 

til forrett, hovedrett og dessert. På denne måten kommer vi innom bobler, hvitvin, 

rødvin, hetvin og brennevin. 

 

 
  

Mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai-juni 

Onsdag 20. Foredrag av Hans Jørn Rønningen, styreleder ved Sykehuset Østfold 

Det nye sykehuset i Østfold 

Hans Jørn Rønningen er født i 1946 og bosatt i Larkollen. Han ble uteksaminert som 

siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1973, og har blant annet vært 

personaldirektør i Norsk Hydro i 12 år. Rønningen er en meget samfunnsinteressert og 

engasjert person på flere fronter og for tiden styreleder for utbyggingen av fylkets 

store, nye sykehus på Kalnes. 

Nybygget på Kalnes vil være på ca. 82.500 kvm og blir den største bygningen i 

Østfold, og også fylkets største arbeidsplass med 3000 ansatte. I nybygget vil det kun 

være en-sengsrom, og all øyeblikkelig hjelp før Østfolds befolkning vil være samlet 

her. 

Sykehuset åpner høsten 2015. 

 

Også i vårsemesteret legger vi opp til en dagstur som arrangeres to påfølgende dager. 

Denne gang reiser vi til Oslo og besøker Ekebergparken hvor det blir omvisning med 

guide. Deretter går turen til Drøbak hvor vi spiser lunsj. 

Turene arrangeres i mai-juni, men vi kommer nærmere tilbake til endelig tidspunkt, 

pris og påmeldingsfrist i neste utgave av EA nytt som distribueres i februar. 

 

  

 

 



Eldreakademiets studiegrupper 
 

Studiegruppe om Norden er nå etablert, og første del vil dreie seg om tidsrommet 1814-1905, med 

de politiske og økonomiske utfordringene man hadde. 

Gruppen vil bli ledet av Kåre Sørby med oppstart torsdag 8. januar. Møtene holdes i Peisestua på 

Hadeland annenhver torsdag fra kl. 1100 med et par timers varighet. 

Foreløpig er det plass for flere deltakere. 

 

Det er for øyeblikket ingen ledige plasser i våre øvrige studiegrupper, men det er fullt mulig å etablere 

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

 

 

 

 

 

Utenlandstur høsten 2015? 
 

Resultatet av spørreundersøkelsen vedrørende langturer i Eldreakademiets regi er klar. Vi fikk inn 

over hundre svar, og det gir oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med en langtur 

kommende høst.  

 

Undersøkelsen viser at flertallet av våre medlemmer foretrekker et pristak på mellom 6000 og 10 000 

kroner, de ønsker å være på reise fra 4-7 dager, de ser for seg et reisemål i Europa, reiser helst med fly, 

og de legger gjerne reisen til september-oktober. 

 

Dette betyr at flertallet mener at våre siste reiseopplegg har vært for dyre, noe som for så vidt ikke er 

overraskende tatt i betraktning at de to seneste turene måtte avlyses grunnet for dårlig oppslutning. Det 

tar styret til etterretning. 

 

 

 

 

 

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 

Det Norske 

Teater 

26/3 16/1   

   

Billetter til «Magnolia Jazzband» i Parkteatret torsdag 26. februar kjøpes på Parkteatrets billettkontor, 

Dronningens gate 25, innen 16. februar. Pris pr. billett kr. 200.  

Når du kjøper billetter, må du opplyse om at du er medlem i Eldreakademiet. 

mailto:bjorn@hmsonline.no
http://www.eldreakademiet.no/
mailto:post@eldreakademiet.no

