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Spennende foredrag – og Les Miserables 
Etter et vårsemester med nye besøksrekorder på våre medlemsmøter i Samfunnssalen, hadde vi mer 

enn gjerne sett at byens største møtelokale var enda større. Forhåpentlig blir salen i alle fall ikke 

mindre etter ombyggingen som starter høsten 2018. Enn så lenge holder vi stand i Samfunnssalen i 

kommende høstsemester – og sannsynligvis også i første halvår 2018. Deretter blir det etter alt å 

dømme Verket Scene i en overgangsperiode. Dette kommer vi selvsagt tilbake til i god tid før vi 

eventuelt forflytter oss over Storebro. Både Parkteatret og Samfunnssalen skal bygges om – 

Parkteatret til kulturhus, Samfunnssalen til scene 2 og såkalt black-box-teater. Ifølge Moss kommune 

vil det også bli plass til tradisjonelle leietakere som Eldreakademiet i den nye salen. Vi håper i alle fall 

det. 

Høstens program består som vanlig av kombinasjonen spennende foredragsholdere på våre 

medlemsmøter i Samfunnssalen og kulturopplevelser i Oslo. Men allerede i august sender vi av gårde 

en buss til Peer Gynt-Spelet ved Gålåvatnet. Her er påmeldingsfristen for lengst gått ut. 

En av verdens mest kjente og populære musikal, «Les Miserables», tilbys våre medlemmer i 

november, så langt billettene rekker. Forestillingen settes opp på Folketeatret i Oslo, som var 

tilholdssted for Den Norske Opera før operahuset i Bjørvika sto ferdig i 2008.  

Dagsturen i desember går til «julebyen» Bærums Verk, med mange spennende små butikker og 

gallerier. Vi får en guidet omvisning, lunsj i låven på Vertshuset Bærum - og god tid til egen vandring. 

Økonomirådgiver Carsten O. Five er første navn på høstens foredragsliste. Han er en av landets mest 

profilerte rådgivere når det gjelder personlig økonomi for pensjonister, og han skal fortelle oss 

hvordan vi kan få mer ut av pensjonen. Carsten O. Five kommer til Eldreakademiet onsdag 30. 

august. Merk datoen. Vi fraviker regelen om tredje onsdag i måneden som møtedag i august. 

Verden er i endring. Gamle sannheter står for fall. President Donald Trump utfordrer NATO, og 

britene forlater EU. Vi bruker derfor to av høstens medlemsmøter til å se nærmere på det urolige 

verdensbildet. Til vårt møte i september kommer pensjonert generalmajor i Luftforsvaret, Tor Arnt 

Sandli. Han spør om en ny kald krig er på gang? Sandli, som er bosatt i Rygge, har hatt mange 

sentrale stillinger i Norges forsvar. 

I oktober kommer filosof og fredsforsker Henrik Syse. Han kaller sitt foredrag fra konflikt til fred, og 

vil snakke om hvilke verdier vi trenger for å skape en mer fredelig verden. Syse er en meget profilert 

deltaker i samfunnsdebatten. Han er blant annet forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og 

professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er også medlem av Nobelkomiteen. Vinneren av årets 

fredspris annonseres kort tid før vårt november-møte. 



Journalist og forfatter Åshild Ulstrup avslutter høstens foredragsliste. Hun kommer i november og 

har kalt sitt foredrag: Alderdommens lykke – og ulykke. 

Styret ønsker alle Eldreakademiets medlemmer en riktig god sommer. Vel møtt i august. 

                                                                                                                                                              Jan Tollefsen 

 

The Phantom of the Opera 

Høsten 2018 settes The Phantom of the Opera opp på Folketeatret i Oslo med et begrenset antall 

forestillinger. Ved kontakt 4. mai viste det seg at forestillingene allerede nesten var fullbooket for 

store grupper. Vi har allikevel klart å reservere 100 billetter i orkester fredag 5. oktober 2018. Vi må 

imidlertid oppgi nøyaktig antall og betale for bookede billetter i august 2017, altså mer enn ett år i 

forveien. Vi kan mene hva vi vil om en slik praksis, men det er lite vi kan gjøre. Arrangøren krever 

betaling ett år på forskudd. Da må vi nødvendigvis også gjøre det. 

Andrew Lloyd Webbers musikal er en av verdens mest populære, sett av over 140 millioner i 130 

land. Nå kommer den til Norge og spilles på norsk! Musikalen er en fortelling om kunstens inspirasjon 

og kraft og om å lengte etter kjærlighet. 

Frist for påmelding og innbetaling settes til 10. august 2017 etter først til mølla-prinsippet. 

Pris inklusive buss er 920 kroner pr. person. 

                                                 

 Foredrag og turer høsten 2017 
August Tirsdag 8. Peer Gynt ved Gålåvatnet. Påmeldingsfristen er gått ut. 

 
Onsdag 30. Foredrag av økonomirådgiver Carsten O. Five 

 
Hvordan få mer ut av pensjonen 

 
Carsten O. Five er cand. polit fra universitetet i Oslo. Han er blant annet kjent som 
grunnlegger og tidligere ansvarlig redaktør av det privatøkonomiske tidsskriftet Dine 
Penger. Han har også vært informasjonssjef i Den norske Bankforening. Five er en av 
landets mest profilerte rådgivere når det gjelder personlig økonomi for pensjonister. 

September Onsdag 27. Foredrag av pensjonert generalmajor Tor Arnt Sandli 
 

Er en ny kald krig på gang? 
 
Tor Arnt Sandli er pensjonert generalmajor i Luftforsvaret. Han er utdannet ved 
Luftforsvarets befalsskole, Luftkrigsskolen og Forsvarets høgskole, og har i tillegg 
studert ved diverse utdanningsinstitusjoner i utlandet. Sandli har blant annet vært 
batterisjef i Nike og luftverninspektør. Han var overadjutant for H. M. Kongen før han 
ble engasjert i flere internasjonale operasjoner i Afghanistan og Irak. Han har fått en 
rekke utmerkelser som f.eks. Forsvarsmedaljen og NATO-medaljen. 

Oktober Onsdag 18. Foredrag av filosof Henrik Syse 
 

Fra konflikt til fred: Hvilke verdier trenger vi for å skape en mer fredelig verden? 
 



Henrik Syse er forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, forfatter og foreleser. Han 
er filosof med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Master of Arts ved Boston College 
og har også forsvarets russiskkurs. Han har blant annet jobbet i Norges Bank med å 
integrere etiske hensyn i bruken av Oljefondets midler. Han er medlem av 
Nobelkomiteen og Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

November Onsdag 15. Foredrag av journalist og forfatter Åshild Ulstrup 
 

Alderdommens lykke – og ulykke 
 
Åshild Ulstrup er journalist og forfatter. Hun er særlig kjent for sine mange personlige 
intervjuer og sosialreportasjer i NRK gjennom 40 år, blant annet i radioprogrammene 
Sånn er livet, På livet laus og Middagsstunden. Hun har utgitt flere dokumentar- og 
intervjubøker, deriblant Rop fra en taus generasjon (1973), Hore og madonna på 
kjærleikens øy – ein turistrapport frå Syden (1987), Huldra (1993), 100 pluss – våre 
eldste forteller (2005), Galskap og eventyr (2015). 
 
Torsdag 23. klokken 1930.              Folketeatret 

 
Les Miserables 

 
Les Miserables er verdens kanskje mest kjente og populære musikal. Den bygger på 
Victor Hugo sin roman av samme navn. Handlingen er lagt til 1800-tallets Frankrike 
hvor den gryende revolusjon skaper bakteppet for en unik historie om 
selvoppofrelse, kjærlighet og lidenskap. Vi hører kjente sanger som On my own, I 
dreamed a dream og Bring him home. Musikalen fremføres på norsk! 
 
Bussavgang:         Skoggata 52 (det tidligere turistkontoret) kl. 18.00. Myra kl. 18.05. 
Pris:                        Konsertbilett og buss kr. 880 
Påmeldingsfrist: 15. august  

Desember Torsdag 7.                                    Dagstur til Bærums Verk 
 
Bærums Verk har en lang og interessant historie, men er i dag mest kjent som et 
unikt handelssted i historiske omgivelser – særlig i julemåneden desember. Vi legger 
opp til en guidet omvisning på cirka en time, etterfulgt av lunsj i låven på Vertshuset 
Bærum. Deretter blir det god tid til egen vandring på Verket hvor det er mange 
spennende små butikker og gallerier. Vi starter fra Moss klokken 09.00 med retur 
klokken 16.00. 
 
Bussavgang:         Skoggata 52 (det tidligere turistkontoret) kl. 09.00 og Myra kl. 
09.05. 
Pris:                        Kr. 495 
Påmeldingsfrist:   17. november 
 

 

Oktober 
2018 (NB!) 

Fredag 5.                                         Folketeatret 
The Phantom of the Opera 

Pris:                          Konsertbillett og buss kr. 920 
Påmeldingsfrist:      10. august 2017 

 

 



Studiegruppene i Eldreakademiet er i gang med ulike temaer som for eksempel kunsthistorie og 

litteratur. Ebba Rysst, leder for en av gruppene, ble intervjuet i NRK P2 om hvordan eldre kan 

engasjere seg. Noen grupper har plass til noen flere deltagere etter sommerferien. Ta kontakt med: 

knut.funderud@gmail.com.  

 

 

Foredragsmøtene holdes i Samfunnssalen og begynner alltid klokken 11.00 

I utgangspunktet er møtene lagt til den tredje onsdagen i måneden. I høstsemesteret er det 

imidlertid to unntak. Møtet i august er forskjøvet til onsdag 30. av hensyn til sommerferien og møtet 

i september er forskjøvet til onsdag 27. grunnet Nonstop-festivalen. 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 tidligere utgaver av EA nytt.  

Vi oppfordrer i det hele tatt våre medlemmer til en mer aktiv bruk av hjemmesiden. Her kan dere 

lese EA nytt, løpende nyheter om virksomheten og mer utfyllende stoff om våre mange 

arrangementer. 

 

Vi mangler mailadresser 

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

forenkler vårt arbeid og forbedrer din kontakt med oss. Dessuten koster det uforholdsmessig mye å 

sende f. eks EA nytt per post. 

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. 

Husk at påmeldinger må være skriftlige og sendes til vår postadresse, eller aller helst til 

post@eldreakademiet.no.  

 

Arrangement Dato Frist Navn 1 Navn 2 

Les 
Miserables 

23/11 15/8   

Dagstur til 
Bærums verk 

7/12 17/11   

The 
Phantom of 
the Opera 

5/10 
2018 

10/8 
2017 
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