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Dagsturen går til Vestfold 

Vårens dagstur arrangeres tirsdag 31. mai og torsdag 2. juni – og går til Vestfold, nærmere bestemt til 

Tønsberg og Verdens Ende. Tønsberg er Norges eldste by, grunnlagt i 871. Den har beholdt mye av 

sitt historiske preg. Vi skal vandre i byens middelaldergater og høre hvordan vanlige mennesker 

levde, omgitt av kirker, klostre, garnison og kongsgård. Hvordan bodde folk, hva arbeidet kvinner og 

menn med, hva spiste de og hvordan var de kledd? Hva med opplæring, sykdom og hygiene? Det var 

i middelalderen bykulturen vokste frem og urbaniseringen startet. Middelaldersamfunnet var strengt 

regulert, men de største begrensningene lå trolig i forskjellene mellom fattige og rike, mellom 

«Østkant» og «Vestkant». Vi skal også vandre i Nordbyen, som er en lang gate med Tønsbergs eldste, 

sammenhengende trehusbebyggelse. Byvandringen tar cirka to timer. 

Fra Tønsberg går turen videre til Verdens Ende med spektakulær natur, rullesteinsmorener, 

blankskurte svaberg og storslagen utsikt. Her spiser vi lunsj (fiskesuppe) på Spiseriet. Vi starter i Moss 

klokken 0900 er hjemme ved 17-tiden. Turen koster 510 kroner pr. person. (Se påmeldingsskjema på 

siste side.) 

 

Årets langtur til Bergen og Festspillene ble fulltegnet en måned før fristen gikk ut. Mens vi de 

seneste årene har hatt problemer med å få deltakere nok til utenlandsturer, viste Bergensturen seg å 

bli en innertier! Kanskje ikke overraskende. Blomstringen i Hardanger og Festspillene i Bergen er en 

opplevelse. Nå er det opp til styret å følge opp suksessen i 2017. 

 

Årsmøte 

Det innkalles til årsmøte i Eldreakademiet i Moss onsdag 16. mars 2016 i Samfunnsalen. Møtestart 

ca. kl.12.30, umiddelbart etter det ordinære medlemsmøtet, hvor kommunikasjonsdirektør Sven 

Røst i Scatec AS holder foredrag om fremtidens energiformer. 

1. Styrets beretning 

2. Årsregnskap 

3. Kontingent 2016 

4. 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 2015 

 

2015 var Eldreakademiets 21. virksomhetsår. Ved utgangen av året var medlemstallet 1150.  

130 personer sto på venteliste, 32 av disse har fått tilbud om medlemskap. Av plasshensyn er det 

øvre taket for medlemstall fastsatt til 1180. 

Årsmøtet 18. mars 2015 godkjente årsberetning og regnskap for 2014. Etter valget har styret 

bestått av: 

Jan Tollefsen (leder). Arne G. Andersen, Turid Bergerøy, Ragnhild Heggenhougen og Knut 

Funderud (styremedlemmer) og Carol Bratsvedal og Åse Kjelstrup Nilsen (varamedlemmer.) Arne 

Listerud har vært revisor. Valgkomiteen har bestått av Kerstin Berger, Magnar Andersen og 

Else Mehren Olsen. 

Det er i 2015 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: 

21. januar             Per Tofte                                Alle har et syskjenbån i Amerika. 

18. februar           Kjell Hillveg                            Et møte med Mozart. 

18. mars               Lars Klæboe                           Stråling i dagens samfunn. 

15. april                Marte Bøhn                            Et herremåltid. 

20. mai                 Irene Dahl Andersen 

                              Helge Stene-Johansen          Det nye sykehuset i Østfold. 

19. august            Knut Ødegård                         Hvilken betydning har antikken i dag? 

23. september     Odd Grann                              Alderisme. 

9. oktober           May Grethe Lerum                 Den faglige litteraturkritikk i synsingens tid. 

      18. november     Ole O. Moen                             USA 2016 – et skjebnevalg for USA. 



Andre arrangementer i og utenfor Moss 

5. februar              George Bizets Carmen i Operaen                      50 deltagere 

26. februar            Magnolia Jazzband i Parkteatret                       350 deltagere 

26. mars                 Mor Courage på Det Norske Teatret                34 deltagere 

3. og 4. juni            Ekebergparken, dagstur                                      107 deltagere 

22. september       Peer Gynt på Nationaltheatret                           35 deltagere 

27. oktober           Halve kongeriket på Det Norske Teatret            54 deltagere 

12. november       Sibelius i Oslo Konserthus                                     36 deltagere 

4. desember         Morgon og kveld på Nationaltheatret                 54 deltagere 

9. desember         Dagstur til Halden                                                    37 deltagere 

 

Utenlandsturen til Krakow gikk som planlagt i tidsrommet 9. – 13. oktober med 17 deltagere, som 

fikk en vellykket og interessant tur til Polens mest kulturelle by. 

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. 

I løpet av året har vi etablert en ny studiegruppe med lokalhistorie som tema. Gruppen har 12 

deltagere, og har gjennomført mange lokale ekskursjoner. Hvert medlem har fortalt om sitt 

nærområde. 

Foruten den nystartede lokalhistoriegruppen 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 Norden 

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 behjelpelige 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 for 2016. 

Moss, 16. februar 2016 

Styret i Eldreakademiet i Moss 

Jan Tollefsen 

 

Turid H. Bergerøy           Arne G. Andersen        Ragnhild Heggenhougen                 Knut Funderud     

http://www.eldreakademiet.no/


  

Foredrag og turer våren 2016 
 

April Onsdag 20. Foredrag av Lasse Espelid 
Det typisk norske – hva er det? 

Lasse Espelid har gjort et dypdykk i «det norske» og deler med oss sitt syn på 
Norges historie, norske verdier og tradisjoner, og norsk kultur og identitet. 
Bakteppet er Norges historie fra den første bosetting og frem til i dag. Et bilde 
av Norge og nordmenn i fortid, nåtid og fremtid. Foredraget inneholder noe 
musikk, og har en lett og humoristisk form. Lasse Espelid er utdannet jurist. Han 
har blant annet jobbet i norsk utenrikstjeneste og i DNB, hvorav ti år i utlandet. 
Han har vært generalsekretær i Nordmanns-Forbundet og daglig leder i Norge-
Amerika Foreningen.  

Mai Onsdag 18. Foredrag av Per Egil Hegge 
Putin – hvordan tenker han? 

Per Egil Hegge har vært en av de mest markante medarbeidere i Aftenposten 
siden begynnelsen av 1960-årene. Han har vært utenrikskorrespondent, 
redaktør av A-magasinet, kulturredaktør, kommentator og frittgående 
redaktør. I 1971 ble han kastet ut av Sovjetunionen etter sitt nære samarbeid 
med nobelprisvinner Aleksander Solsjenitsyn og andre opposisjonelle. Han har 
skrevet en rekke bøker om ulike temaer, først og fremst rundt språkets 
viderverdigheter, men også om sovjetisk og amerikansk politikk. Vi kan se frem 
til et interessant og spennende foredrag om en av verdens mektigste menn. 
 
Tirsdag 31. Dagstur til Tønsberg og Verdens ende. (Se omtale på første side.) 
Bussavgang:  Skoggaten (tidligere Visit Moss) kl. 09.00. Myra kl. 09.05. Tilbake i 
Moss cirka klokken 17.00.  
Pris: kr. 510 som inkluderer reise, guidet omvisning og lunsj/kaffe. 
Påmeldingsfrist: 6.mai 

Juni Torsdag 2.  Dagstur til Tønsberg og Verdens ende. (Se omtale på første side.) 
Bussavgang: Skoggaten (tidligere Visit Moss) kl. 09.00. Myra kl. 09.05. Tilbake i 
Moss cirka klokken 17.00. 
Pris: kr. 510 som inkluderer reise, guidet omvisning og lunsj/kaffe. 
Påmeldingsfrist: 6. mai 
 
Mandag 6. – torsdag 9. Festspillene i Bergen. 
Turen er fulltegnet.  

 

 

 

Arrangement Dato Frist           Navn 1             Navn 2 

Tønsberg og 
Verdens ende 

31/5 6/5   

Tønsberg og 
Verdens ende 

2/6       6/5   

 


