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Spennende foredrag, musikal – og Peer Gynt ved Gålåvatnet 

I vårsemesteret 2017 har vi mange spennende navn på foredragslisten. Dessuten skal vi på konsert 

og oppleve Wienervalstoner og Wiener Johan Strauss Konzert-Gala i konserthuset, vi skal på musikal 

på Oslo Nye Teater som setter opp den prisbelønte musikalen Cabaret, og vi skal på dagstur til 

Blaafarveværket. Den kommer vi nærmere tilbake til i februarutgaven av EA nytt. Langturen 2017 går 

til Gålåvatnet i Gudbrandsdalen hvor vi skal se den helt nye utendørsoppsetningen av Peer Gynt med 

Nils Ole og Jakob Oftebro sammen på en teaterscene for første gang. 

Vi kan glede oss til å møte et solid knippe med spennende foredragsholdere på våre onsdagsmøter 

dette halvåret. Allerede i januar kommer utenriksmedarbeider i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, til 

Eldreakademiet for å snakke om situasjonen i Tyrkia. Falkenberg Mikkelsen var NRKs korrespondent i 

Midtøsten fra 2011 til 2016. I den perioden var det knapt en Dagsrevy-sending hvor han ikke deltok 

med rystende reportasjer. 

Utenrikspolitikk blir det også i februar. Da kommer tidligere NRK-medarbeider Christian Borch for å 

snakke om Europas skjebnetime. For tiden står utfordringene i kø i vår verdensdel. Dette kan 

Christian Borch fortelle mye om. I 40 år var han utenrikskorrespondent og nyhetsanker i NRK 

Dagsrevyen. Han har utgitt 13 bøker, hvorav den siste, «Banalitetens tyranni», handler om årsakene 

til krisen Europa seilte inn i for fem år siden. 

Høsten 2017 er det stortingsvalg. Valgresultatet er helt åpent. Til å ta pulsen på norsk politikk noen 

måneder før valget, har vi til vårt møte i mars invitert Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle, en av 

landets mest profilerte meningsbærere og samfunnsdebattanter. Stanghelle er for tiden leder i Norsk 

Redaktørforening. 

I april skal det handle om norsk språk. Men det blir garantert ingen kjedelig norsktime. Filolog, 

journalist og forfatter Torkjell Berulfsen har kalt sitt foredrag «Fang en sjelden fisk». Gjennom sine 

mange programmer i NRK er Berulfsen viden kjent som en språklig ekvilibrist. Ikke uten grunn er han 

tildelt Riksmålsforbundets lytterpris. 

Hva slags samfunn vil vi ha? Det er tidligere fylkesmann i Østfold, Anne Enger, som stiller spørsmålet i 

vårt medlemsmøte i mai. Anne Enger er ekte østfolding, fra Trøgstad. Hun har vært 

stortingsrepresentant og hun var kulturministeren som fikk vedtatt at Operaen skulle bygges i 

Bjørvika. Fremdeles er hun aktiv, blant annet i kirkelige organer og som styreleder ved 

Nationaltheatret.  

Alt om vårens program finner dere også på vår hjemmeside www.eldreakademiet.no. 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! 

                                                                                                                                   Jan Tollefsen 

http://www.eldreakademiet.no/


 Foredrag og turer våren 2017 
Januar Onsdag 18. Foredrag av utenriksmedarbeider i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen 

Situasjonen i Tyrkia 

Sigurd Falkenberg Mikkelsen er utenriksmedarbeider i NRK og forfatter. Han var NRKs 

korrespondent i Midtøsten fra 2011 til 2016. Som tidligere frilans utenriksjournalist har 

han dekket mange kriger og konflikter i Midtøsten. Han er også dokumentarfilmskaper 

med Irak og Libanon som tema og har skrevet flere bøker om Midtøsten. Høsten 2016 

kom boken Arabisk Høst. Vi ser frem til et interessant foredrag om Tyrkia – et land 

mange har et forhold til. 

Februar Onsdag 15. Foredrag av tidligere nyhetsanker i Dagsrevyen, Christian Borch 

Europas skjebnetime – nye utfordringer står i kø 

Christian Borch er journalist og forfatter. Han er utdannet i London, har arbeidet i The 

Times, Morgenbladet, og har i førti år vært utenrikskorrespondent og nyhetsanker i NRK 

Dagsrevyen. Borch har utgitt 13 bøker, hvorav den siste, «Banalitetens tyranni», handler 

om årsakene til krisen Europa seilte inn i for fem år siden. 

 

Lørdag 18. klokken 19.00. 

Konserthuset 

Wienervalstoner – «Wiener Johan Strauss Konzert-Gala» 

med K&K Philharmoniker og den østerrikske K&K-balletten under ledelse av den 

karismatiske grunnleggeren av K&K Philharmoniker Matthias Georg Kendlinger. 

Med overveldende vakker musikk og ballett med stor presisjon forfører de sitt publikum 

inn i Wienervalsens vidunderlige verden. Til udødelige melodier som «An der schønen 

blauen Donau», «Sperl-galoppen» eller «Orfeus-kvadrillen» danser K&K-balletten, som 

er grunnlagt sammen med Gerlinde Dill, som i mange år var koreograf for 

Nyttårskonserten fra Wien. På programmet finner vi også kjente Strauss-melodier og 

rariteter. 

Bussavgang:       Turistinformasjonen  kl. 17.30, Myra kl. 17.35 

Pris:                       Konsertbillett og buss kr. 870 

Påmeldingsfrist:  12. januar 2017 (NB!) 

Mars Onsdag 15. Foredrag av redaktør Harald Stanghelle 

Den politiske situasjonen i Norge 

Harald Stanghelle er redaktør i Aftenposten og har i mange år vært en meget profilert 

meningsbærer og samfunnsdebattant, ikke minst i politiske spørsmål. Han har mottatt 

flere priser og utmerkelser for god journalistikk, blant annet SKUP-prisen i 1991, Den 

store journalistprisen i 2001 og Gullpennen 2006. For tiden er han leder i Norsk 

Redaktørforening. Han kommer til Eldreakademiet for å ta pulsen på norsk politikk foran 

høstens spennende stortingsvalg. 

(Etter foredrag og spørsmålsrunde avholdes årsmøte.) 

 

Tirsdag 21. klokken 19.30                        Oslo Nye Teater 

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 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. 

Mai 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». 

Juni Dagstur til Blaafarveværket. Nærmere omtale med påmeldingsfrist og pris kommer i EA 

nytt i februar. 

 

August Peer Gynt ved Gålåvatnet. 

Se egen omtale med påmeldingsfrist og pris på neste side. 

 

Foredragsmøtene holdes i Samfunnssalen og begynner alltid klokken 11.00 

Normalt er alle medlemsmøter lagt til den tredje onsdagen i måneden. I mai 2017 er møtet imidlertid 

lagt til månedens siste onsdag (31.) grunnet 17. mai og Kr. himmelfartsdag. Møtene holdes i 

samfunnssalen og begynner alltid klokken 11.00. Noter datoene og oppbevar programmet. Møtene 

er kun åpne for medlemmer av Eldreakademiet og blir derfor ikke annonsert. Programmet med 

omtaler av programposter og turer finnes i tillegg på vår hjemmeside www.eldreakademiet.no. Der 

ligger også EA nytt. 

Påmeldinger må være skriftlige og sendes til: Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss eller 

post@eldreakademiet.no. 

Arrangement Dato Frist Navn 1 Navn 2 

Wienervalstoner 18/2 12/1   

Cabaret 21/3 25/1   

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


 

Bli med oss til fjells og opplev Peer Gynt ved Gålåvatnet 

 

Utendørsoppsetningen av Peer Gynt ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen, midt i den spektakulære 

fjellheimen ved Rondane, er en unik opplevelse – og har vært det siden forestillingen ble satt opp 

første gang i 1989. Oppsetningen er fornyet en rekke ganger, og i 2017 får den et helt nytt 

kunstnerisk team med prisbelønte Sigrid Strøm Reibo som første kvinnelige regissør på Gålå. Og ikke 

nok med det. For første gang står Jakob og Nils Ole Oftebro sammen på teaterscenen, som 

henholdsvis den unge og den eldre Peer Gynt. 

Med avreise fra turistinformasjonen i Moss tirsdag 8. august klokken 08.00 med en moderne 

turbuss, legger vi langturen 2017 til Gålåvatnet for å oppleve Peer Gynt Spelet med tonefølge av 

Edvard Griegs musikk. På hjemveien blir det besøk i Lillehammer kunstmuseum. Bygningen er et 

mesterverk tegnet av Snøhetta med Bård Breiviks fasade. Turen tar tre dager. 

Spidsbergseter Resort blir vår hyggelige base under oppholdet. Her har alle fri adgang til Karlsvogna 

Fjellbad, som har svømmebasseng, klatrevegg, motstrøm, fossefall, boblebad, steambad og badstue. 

Underveis fra Moss til Spidsbergseter Resort får vi servert lunsj på vakre Brusveen gård ved Gjøvik. 

Om kvelden blir det felles middag på hotellet. I løpet av kvelden skal vi også bli bedre kjent med Peer 

Gynt og den lokale historien som er utspringet for vår alles Peer og Mor Åse. 

På dag to legger vi opp til en utflukt til Ringebu for dem som ønsker å være med. I 2010 ble Ringebu 

sentrum erklært landsby og har mottatt både statens miljøpris og hederlig omtale for sine kvaliteter. 

Etter en tidlig middag på hotellet, blir det avreise til Gålåvatnet og Peer Gynt Spelet. Tilbake på 

hotellet serveres det nattmat. 

På dag tre returnerer vi til Moss og besøker blant annet Lillehammer kunstmuseum. Det blir felles 

lunsj på restaurant «Hvelvet» i det tidligere Norges Bank-bygget fra 1913. 

 

Turen koster 5860 kroner per person i dobbeltrom ved minimum 40 betalende gjester. 

Prisen inkluderer: 

Transport i moderne turbuss, to netter i dobbeltrom, to frokoster, to lunsjer, to middager, en 

nattmat, en billett til Peer Gynt Spelet og diverse omvisninger. 

Prisen inkluderer ikke: 

Enkeltromstillegg på kr. 950, drikke til maten og forsikringer. 

Dersom interessen tilsier det, setter vi opp to busser! 

Se detaljert omtale av turen på vår nettside www.eldreakademiet.no og på www.olivertravel.no. 

Påmelding til Oliver travel så raskt som mulig og senest 1. april 2017 til 

Gretha.thuen@olivertravel.no, telefon 91 00 73 53. 

 

http://www.eldreakademiet.no/
http://www.olivertravel.no/
mailto:Gretha.thuen@olivertravel.no

