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Mange godbiter på vårmenyen – og sommertur til Riga 

I januar 2018 tar vi fatt på vårt foreløpig siste semester i Samfunnssalen. Høsten 2018 legges møtene 

til Verket Scene fordi Samfunnssalen skal bygges om til såkalt blackbox-teater og scene 2. Arbeidet 

starter i juni 2018 og vil ifølge Moss kommune i alle fall vare i ett år. Men Verket Scene er et godt 

alternativ når den tid kommer.  

Foreløpig konsentrerer vi oss om første halvår 2018, og vi har mange godbiter på foredragslisten. 

Selvsagt skal vi også på teatertur til Oslo, denne gang til Det Norske Teateret for å se 

musikalsuksessen «The Book of Mormon», og vi skal til Oslo Konserthus hvor det er festkonsert for 

Kjell Karlsen og JazzakAdemiet. Sommerens langtur går til Riga hvor vi blant annet skal oppleve 

operaen «Valentina» i Latvias Nasjonale Operahus. Dere kan lese mer om sommerens tur til Riga på 

side 4 i denne utgaven av EA nytt. 

I slutten av mai blir det dagstur til Bogstad Gård i Sørkedalen i Oslo, som kan skrive sin historie tilbake 

til 1649. Som vanlig arrangeres turen to påfølgende dager for at flest mulig skal få anledning til å 

delta. 

Foredragslisten inneholder en rekke spennende navn – og vi starter like godt lokalt. I januar kommer 

nemlig Gunnar Walter Richter Johansen og retter sitt velkjente skråblikk på Moss for et par 

generasjoner siden. Det blir garantert mye latter i salen når mannen bak fire bøker med skråblikk på 

lokalhistorien holder sitt kåseri, som er spesialskrevet for Eldreakademiet. 

I februar får vi besøk av lege, forfatter og musiker Audun Myskja, en av landets mest aktive 

foredragsholdere, som blant annet har mottatt Den norske legeforenings kvalitetspris for sine 

prosjekter med musikkterapi innen eldreomsorgen. Han kommer til Eldreakademiet for å snakke om 

«Ungdomskilden – tolv gode råd for livet og ti ting du bør gjøre hver dag». 

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, besøker Eldreakademiet i mars med et foredrag 

han har kalt «Gott mit uns» - når populistiske og nasjonalistiske partier spiller uhemmet på løftet om 

Guds velsignelse. Det skjedde i stor grad ved de siste valgene i USA, Frankrike, Tyskland, Tyrkia og i 

mange land i tidligere Øst-Europa. 

Også i april blir det internasjonal politikk. Da kommer NRKs nettopp hjemvendte USA-korrespondent, 

Gro Holm, for å snakke om «Trumps USA». 

I mai får vi et litt annerledes foredrag. Da presenterer vi Fontenehuset i Rygge, som er en del av et 

internasjonalt konsept som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering til personer med psykiske 

helseproblemer, med utgangspunkt i helt grunnleggende menneskelige behov: Alle trenger å bli sett, 

hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. 

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 2018 
Januar Onsdag 17. Foredrag av forfatter Gunnar Walter Richter Johansen 

Skråblikk på Moss for et par generasjoner siden 

Gunnar Walter Richter Johansen er oppvokst på Ørehavna og Moss. Han har vært lærer 

på Moss Handelsskole og Malakoff videregående skole, arbeidet for NORAD i Zambia, 

Kirkens Nødhjelp i Sør Sudan og Flyktninghjelpen i Sierra Leone og Liberia. Han har 

skrevet seks bøker: Fire «Skråblikk på lokalhistorien», en bok om hans far, «Soldaten 

som ingen ville ha», som også ble utgitt i Tyskland, samt en biografi om havnefogd Finn 

P. Syvertsen. I en periode representerte han Ap i Moss bystyre. 

Februar Torsdag 8. kl. 20.00 

Det Norske Teateret 

«The Book of Mormon» 

Musikalen har høstet glitrende kritikker for sin norskoversatte versjon. Den viser at 

humor og religion godt kan forenes i en glad og fengende forestilling uten å være 

støtende. Musikalen gir et smart og kritisk blikk på hva blanding av sterk tro og strenge 

krav til resultatoppnåelse, kan føre til. En humørfylt og fredelig gjeng med glade gutter 

reagerer verken med aggresjon, vold eller lovverk mot satiren de blir utsatt for. 

Vi har sikret oss plasser på radene 4-8, veldig gode plasser! 

Bussavgang:                                 Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 18.00 og Myra 18.05 

Pris:                                                 Billett og buss kr. 640 

Påmeldings- og innbetalingsfrist: 10. januar (NB!) 

 

Onsdag 14. Foredrag av lege, forfatter og musiker Audun Myskja 

Ungdomskilden – tolv gode råd for livet og ti ting du bør gjøre hver dag 

Audun Myskja er lege, forfatter og musiker. Han har arbeidet førti år i helsevesenet, 

skrevet over tyve bøker og holder over hundre foredrag i året i inn- og utland. I tillegg er 

han fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Han er 

særlig opptatt av hva vi kan gjøre selv av enkle tiltak hver dag for å bevare helse og 

funksjon i hverdagen. 

Mars Onsdag 21. Foredrag av tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes 

«Gott mit uns» - når populistiske og nasjonalistiske partier spiller uhemmet på løftet 

om Guds velsignelse 

Helge Simonnes er fast spaltist i Dagsavisen, der han kommenterer saker i 

skjæringspunktet religion og politikk. Han er også forfatter av boken «En Gud for de 

mange», som er utgitt på Kagge Forlag. Simonnes er en mye benyttet foredragsholder i 

ulike sammenhenger. Han har vært styreleder i Norsk Presseforbund og Norske 

Mediebedrifters Landsforening. 

Dette foredraget gir innsikt i hvor farlig det er når religiøse argumenter benyttes i 

politisk argumentasjon og propaganda. Dette gjelder ikke bare i Amerika, Russland, 

Frankrike og Tyrkia. Vi har også sett liknende tendenser i Norge. Simonnes forklarer 

hvilket ideologisk jordsmonn det røres i når det postuleres at noen raser er spesielt 

utvalgt til «Guds velsignelse». 

Etter foredraget avholdes årsmøte. Innkalling og årsberetning sendes ut i februar. 

April Onsdag 4. kl. 20.00 

Oslo Konserthus i Store Sal 

Festkonsert for Kjell Karlsen og JazzakAdemiet 

Dette er en markering og takk til Kjell Karlsen som for 20 år siden tok initiativ til 

JazzakAdemiets oppstart og deretter en rekke suksessrike konserter i den lille sal med 



blanding av konserter og «belærende akademi». Men en festkonsert med storband, 

stort kor og mange gjestesolister, må finne sted i den store sal. Detaljene er ikke klare 

ennå, men det blir en fengende aften. Vi har sikret plasser midt i parkett, radene 4-9!  

Bussavgang:       Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 18.00 og Myra kl. 18.05 

Pris:                      Billett og buss kr. 550 

Påmeldingsfrist: 15. februar  

 

Onsdag 18. Foredrag av NRK-journalist Gro Holm 

Trumps USA 

Gro Holm var NRKs korrespondent i USA med hovedbase i Washington DC fra 2013-

2017. Helt fra 1982 har hun arbeidet i NRK hvor hun har dekket forhold i Sovjet-

Unionen/Russland. Senere om situasjonen i Afghanistan og Pakistan. Gro Holm har 

skrevet mye, særlig om utenrikspolitikk. Hun har i flere år vært medlem i Pressens 

Faglige Utvalg (PFU). 

Mai Onsdag 23. Foredrag/presentasjon ved daglig leder Helene Molvig m.fl. 

Presentasjon av Fontenehuset Rygge 

Et fontenehus er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk 

sykdom. Husene drives etter den internasjonale fontenehusmodellen. Det er en 

erfaringsbasert rehabiliteringsmodell, som gir mulighet til å oppleve selvrespekt, 

mening og selvtillit ved å delta i en meningsfylt hverdag. Fontenehusene er en privat 

stiftelse som er religiøst og politisk uavhengig. Både ansatte og brukere blir med på 

presentasjonen i Eldreakademiet. 

 

Onsdag 30. og torsdag 31. Dagstur til Bogstad Gård. Nærmere omtale med 

påmeldingsfrist og pris kommer i EA nytt i februar.  

 

Juni Søndag 10. til onsdag 13. Operafestivaltur til Riga. Se egen omtale med påmeldingsfrist 

på neste side. 

Oktober Fredag 5. klokken 19.30. 

Folketeatret 

Phantom of the Opera 

Andrew LIoyd Webbers musikal er en av verdens mest populære, sett av over 140 

millioner i 130 land. Til høsten kommer den til Norge og spilles på norsk! Musikalen er 

en fortelling om kunstens inspirasjon og kraft, og om å lengte etter kjærlighet, og 

inneholder utrolig vakre, og for mange, kjente melodier. Vi har 34 påmeldte, men har 

fått utsatt fristen til januar 2018 slik at flere kan melde seg på, noe som muliggjør at vi 

kan sette opp en buss. 

Bussavgang:              Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 17.30 og Myra kl. 17.35 

Pris:                             kr. 920 

Ny påmeldingsfrist:  10 januar NB! 

Foredragsmøtene 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, adresser, telefonnummer til 

sekretær og annen nyttig informasjon.  

Alle påmeldinger må være skriftlige og sendes: Eldreakademiet, Furuveien 8. 1524 Moss eller 

post@eldreakademiet.no.  

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


Bli med på operafestival-tur til Riga 
Etter to år med langturer i Norge (Festspillene i Bergen og Peer Gynt på Gålå) tilbyr vi våre 

medlemmer en utenlandstur sommeren 2018. I samarbeid med Oliver Travel inviterer vi til fire 

spennende dager i Riga (søndag 10. til onsdag 13.juni), som ligger vakkert til ved elven Daugava som 

munner ut i Rigabukten. Det er lett å la seg sjarmere av den gamle bydelen i Riga. Her er fantasifull 

arkitektur i kombinasjon med antikvitetsbutikker, utsalg av kunsthåndverk og små restauranter hvor 

man kan hvile sine trette ben. 

Det vakre barokkslottet Rundale er et must! Mester for bygningen er den kjente arkitekt Rastrelli 

som også hadde ansvar for Vinterpalasset i St. Petersburg. Her blir vi med på en omvisning hvor vi får 

høre den spennende historien. Vi skal også vandre rundt i den gamle bydelen med sine mange 

jugend-bygninger. Vi skal besøke Okkupasjonsmuseet og vi skal på kanaltur. 

Et av turens høydepunkter er selvsagt Operafestivalen. Allerede den første kvelden har vi reservert 

billetter til forestillingen «Valentina» i Latvias Nasjonale Operahus. «Valentina» handler om Latvias 

dramatiske år 1939-1945. 

Vi reiser i moderne turistbuss fra Moss til Gardermoen og flyr med Norwegian til Riga, hvor vi bor i 

tre netter på sentralt beliggende Astor Riga. 

Fullstendig program finner dere på vår hjemmeside www.eldreakademiet.no og på 

www.olivertravel.no.  

 

 

Turen koster 6950 kroner per person i dobbeltrom ved minimum 40 betalende gjester. 

Prisen inkluderer: 

Transfer Moss-Gardermoen tur retur. Flyreise Oslo-Riga tur retur med Norwegian, inkludert 

flyskatter. Busstransport ifølge program. Tre netter i dobbeltrom på Hotel Riga Astor. Tre frokoster, 

tre lunsjer og tre middager. Utflukter og inngangsbilletter i henhold til program. En operaforestilling. 

Lokalguide ved alle utflukter og reiseleder fra Oliver Travel. 

 

Prisen inkluderer ikke: 

Enkeltrom tillegg 1250 norske kroner, forsikringer og drikke til maten.  

Vi anbefaler at det tegnes avbestillings- og reiseforsikring. Meld også fra om eventuelle allergier. 

 

Bussavgang søndag 10 juni: Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 9.30 

Bindende påmelding innen 5. januar 2018. (Merk påmeldingsfristen) Påmelding sendes 

gretha.tuen@olivertravel.no eller telefon 91007353. 

 

 

http://www.eldreakademiet.no/
http://www.olivertravel.no/
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