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Utenlandsturen går til Krakow
Høstens utenlandstur går til Krakow. Vi reiser fra Rygge fredag 9. oktober med retur fra Krakow
tirsdag 13. oktober. Temareiser Fredrikstad lover oss en spennende tur til Polens mest kulturelle og
interessante by, som i tillegg er en arkitektonisk perle. Intet mindre! Turen koster 8 750 kroner pr.
person (tillegg for enkeltrom 600 kroner) og kan studeres i detalj på vår nettside
www.eldreakademiet.no, og på Temareisers nettside www.temareiserfredrikstad.no.
I høst inviterte vi våre medlemmer til å være med på en spørreundersøkelse vedrørende
utenlandsturer i Eldreakademiets regi. Undersøkelsen viste at et flertall foretrakk et pristak på
mellom 6 000 og 10 000 kroner, de ønsket å være på reise 4-7 dager, de så for seg et reisemål i
Europa, reiste helst med fly, og la gjerne reisen til september-oktober. Med høstens reisemål
oppfyller vi alle kriteriene i undersøkelsen.
Det er imidlertid ikke hovedgrunnen til at vi har valgt oss Krakow. Ingen andre steder i Polen er det
samlet så mye historie. Krakow var hovedstad i over 500 år, og blant andre svenske kong Sigismund
Vasa hadde sitt sete her. Byen unngikk helt ødeleggelser under 2. verdenskrig, og den fantastiske
gamlebyen ser nesten lik ut i dag som da den ble planlagt i år 1257. Hele 12 gater munner ut på det
enorme torget Rynek Glowny, som er sentrum i den gamle bydelen. Her ligger 20 museer og 20
kirker, og to av de største kulturskattene i hele landet – Sukiennice – markedshallen fra 1200-tallet
og Mariakirken med Europas største alter fra middelalderen.
Selvsagt skal vi også på utflukt til Auschwitz-Birkenau, cirka en times kjøretur fra Krakow.
Minnestedet og Museet Auschwitz-Birkenau ble etablert i 1974 og ble oppført på UNESCOs
kulturarvliste i 1979.
I tillegg skal vi besøke den berømte saltgruven Wieliczka som ligger cirka 15 kilometer nordøst for
Krakow. Høydepunktet er Kingas kapell, 101 meter under jorden og med alle detaljer gjort av salt.
Påmelding til turen gjøres direkte til Temareiser Fredrikstad AS på telefonnummer 69 31 26 21.
Omtale av turen med fullt dagsprogram og påmeldingsskjema ligger på Temareisers nettside
www.temareiserfredrikstad.no. Dere kan melde dere på via nettet. I tillegg kan dere gå inn på
Eldreakademiets hjemmeside www.eldreakademiet.no hvor det ligger omtale av turen med direkte
link til Temareiser Fredrikstads nettsider. Dersom dere ønsker å få tilsendt et skriftlig program for
turen, kan dere bestille det hos Temareiser Fredrikstad.
Påmelding senest 20. april 2015.

Dagsturer til Ekebergparken og Drøbak 3. og 4. juni 2015
Ekebergparken ble offisielt åpnet 26. september i 2013. Parken, som er på 255 dekar og ligger i
Ekebergskråningen i Oslo, ble anlagt etter initiativ fra eiendomsinvestor Christian Ringnes, som
gjennom C. Ludens Ringnes Stiftelse tilbød seg å etablere en skulpturpark på kommunale områder i
Ekebergskråningen. Stiftelsen har i en avtale med Oslo kommune forpliktet seg til å stille til rådighet
minimum 300 millioner kroner til parkprosjektet. Avtaleperioden er på 50 år, og innebærer blant
annet at det skal utplasseres nye skulpturer opp til et maksimalt antall på 80. Ved åpningen i 2013
var det 31 skulpturer i parken.
Den kommunale saksbehandlingen tok flere år, og det skal ikke stikkes under en stol at det var
mange protester underveis. Etableringen av parken ble imidlertid vedtatt med et solid flertall i Oslo
bystyre, og i ettertid har de fleste protestene stilnet.
Vi besøker Ekebergparken i begynnelsen av juni, nærmere bestemt onsdag 3. og torsdag 4. juni. Det
blir to identiske turer slik at flest mulig får anledning til å delta. Vi har selvsagt med oss profesjonell
guide i parken. Deltakerne deles i to grupper med maksimalt 25 personer i hver gruppe. Omvisningen
tar halvannen time.
Lunsjen spiser vi på Skipperstuen i Drøbak hvor det også legges opp til litt egentid.
Bussen går fra Skoggaten klokken 09.30 og fra Myra klokken 09.35, med retur fra Drøbak klokken
16.00 og ankomst Moss klokken 16.45.

Pris kr. 500.
Påmelding innen 8. mai 2015

3. juni-15

Ekebergparken Navn 1……………………………………………Navn 2…………………………………………

4. juni-15

Ekebergparken Navn 1…………………………………………….Navn 2…………………………………………

Årsmøte
Det innkalles til årsmøte i Eldreakademiet i Moss onsdag 18. mars 2015 kl. 11.00 i Samfunnsalen.
Årsmøtet avvikles etter foredraget.
1.
2.
3.
4.
5.

Styrets beretning
Årsregnskap
Kontingent 2015
Valg
Innkomne forslag

Årsberetning 2014
2014 var Eldreakademiets 20. virksomhetsår. Ved utgangen av året var medlemstallet 1169, en
økning på 32 siden forrige årsskifte. Den sist innmeldte hadde stått på venteliste siden oktober 2013.
Ved utgangen av 2014 sto 97 personer på venteliste.
Årsmøtet 19. mars 2014 godkjente årsberetning og regnskap for 2013. Etter valget har styret bestått
av:
Jan Tollefsen (leder), Arne G. Andersen, Turid Bergerøy, Bjørn Hellum og Ragnhild Heggenhougen
(styremedlemmer) og Kåre Sørby og Carol Bratsvedal (varamedlemmer.) Arne Listerud har vært
revisor. Valgkomiteen har bestått av Kerstin Berger, Magnar Andersen og Else Mehren Olsen
Det er i 2014 avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene har jevnlig deltatt på møtene. Marion
Myklebust har vært sekretær på deltid gjennom hele året. Arbeidet med å skrive Gregers Winther
Wulfsbergs dagbok fra våren 1814 om til dagens norsk, ble avsluttet i 2014 med boklansering i Moss
kirke 25. februar 2014, på dagen 200 år etter at Wulfsberg ble valgt som delegat fra Moss til
Riksforsamlingen på Eidsvoll.
Bjørn Hellum har ledet studiegruppene og organiseringen av dem. Ragnhild Heggenhougen har
tilrettelagt konsert- og teaterturer. Turid Bergerøy har organisert dagsutflukter og Jan Tollefsen har
redigert nettsider og EA Nytt. Vår trofaste kaffekomité har sørget for servering på møtene. En gruppe
på 3 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 møtene er holdt i Samfunnsalen med plass til ca. 300. Gjennomsnittlig fremmøte har
vært ca. 250.
15. januar Dag Hessen

Født sånn eller blitt sånn?

19. februar Wolfgang Plagge

Når verdensbegivenheter blir musikk.

19. mars

Øystein Kock Johansen

Steder i verden man må se før man forlater den.

23. april

Geir Helljesen

Hvordan Norge har forandret seg politisk.

21. mai

Kjell Bendiksen

Fremtidens energiformer, nye muligheter.

20. august

Ingeborg Moræus Hanssen

Det glade, forpliktende seniorliv.

17. september Hans-Martin Frydenberg Flaatten

Edvard Munchs liv i Moss.

15. oktober

Utviklingen i verdensøkonomien.

Yngvar Tveit

19. november Terje Pettersen

Planprosesser i mosseregionen

Andre arrangementer i og utenfor Moss
13. februar Mozart, Mendelssohn og Sjostakovitsj i Oslo konserthus

50 deltakere

3. april

90 deltakere

Spelemann på taket på Det Norske Teatret

22. og 23. mai

Ekenäs, Syd-Koster

100 deltakere

3. juni

Svanesjøen i Operaen

89 deltakere

2. oktober

Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde på Parkteatret

100 deltakere

10. november

Glenn Miller 110 år i Oslo konserthus

158 deltakere

17. november

Romeo og Julie i Operaen

42 deltakere

6. og 7. desember Soli Brug og Rygge middelalderkirke

77 deltakere

Den planlagte turen til Verona i Nord-Italia i september måtte dessverre avlyses grunnet manglende
oppslutning. Temareiser i Fredrikstad satte i utgangspunktet en nedre grense på 20 deltakere, men
ved fristens utløp var det bare ni påmeldte.
Høsten 2014 gjennomførte styret en elektronisk spørreundersøkelse vedrørende langturer i
Eldreakademiets regi. Det kom inn over hundre svar, og styret har et godt utgangspunkt for det
videre arbeidet med en langtur høsten 2015.
Programmene for vår og høst ble offentliggjort i EA Nytt som alle medlemmene enten har fått i
posten eller elektronisk. Forhåpentlig blir det stadig flere som ønsker elektronisk utsendelse. Vår
hjemmeside med program, opplysninger, bilder og innlegg fikk ny utforming i 2014 og finnes på
www.eldreakademiet.no.
I 2014 innførte vi også en ordning med kundeinformasjon (kid-nummer) ved innkreving av
medlemskontingent. Vi innførte også nye og bedre betalingsrutiner for turer.
I løpet av året ble det etablert en ny studiegruppe med Norden som tema. Gruppen har nå ti
medlemmer, og interessen fortsetter. To til fire temaer tas opp på hvert møte, som er hver 14-dag.
Hensikten er å øke folks kunnskap om nabolandenes historie og koble den til vår egen.
Foruten den nystartede Norden-gruppen fordeles våre studiegrupper på tre grupper med
kunsthistorie som tema, tre grupper med litteratur som tema, en gruppe med historie som tema, to
grupper med filosofi som tema, en gruppe med tro og vitenskap som tema, en gruppe med aktuelle
emner som tema og en gruppe med psykologi: Dagliglivets små og store utfordringer som tema.
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 behjelpelig med å finne leder og møtested etc. De
fleste har erfart at det er både sosialt og lærerikt å delta i slike grupper.
Eldreakademiets økonomi er tilfredsstillende og styret foreslår derfor uendret kontingent i 2015.

Moss, 14. februar 2015
Styret i Eldreakademiet i Moss
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