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Vårens dagstur går til Bogstad Gård 

 

Onsdag 30. og torsdag 31. mai er det duket for vårens to dagsturer, som denne gang går til Bogstad 

Gård i Sørkedalen, cirka en mil fra Oslo sentrum. Vi inviterer til en guidet omvisning i den staselige 

herregården fra 1700-tallet, som fremdeles har autentisk interiør. Hovedbygningen ble oppført 

mellom 1760 -1780 i klassisk byggestil og er et typisk eksempel på byggeskikken for landets 

overklasse på den tiden.  

Parken på 130 dekar er en av Norges eldste landskapsparker. Det vakre anlegget er det eneste i 

landet som kan fremvise en stilmessig og historisk kontinuitet fra midten av 1700-tallet frem til 

moderne tid. Her er rester av en renessanse-barokk hage, anlagt av familien Leuch i første halvdel av 

1700-tallet. Bogstad Gård har tilhørt samme familie fra godset ble privat eiendom i 1649 og helt frem 

til 1955, da stedet ble gitt bort som gave til en privat stiftelse og åpnet som museum. Peder Anker 

bodde på og drev gården inntil han ble Norges første statsminister i Stockholm høsten 1814. Han var 

bror av Bernt Anker som drev Moss Jernverk. 

Etter omvisningen blir det servert lunsj i gårdens selskapslokaler.  

For at flest mulig av våre medlemmer skal få anledning til å være med, arrangerer vi turen på to 

påfølgende dager, onsdag 30. og torsdag 31. mai.  Begge dager reiser vi fra Skoggaten 52 (tidligere 

Turistkontoret) klokken 09.00 og fra Myra parkeringsplass klokken 09.05. Prisen er 470 kroner per 

person, inkludert buss, omvisning og lunsj. Meld fra om eventuelle matallergier ved påmelding. 

Påmeldingsfrist er 7. mai.  

Årsmøte 

Det innkalles til årsmøte i Eldreakademiet Moss onsdag 21. mars 2018 i Samfunnssalen. Møtestart 

ca. kl. 12.30, umiddelbart etter det ordinære medlemsmøtet, hvor tidligere sjefredaktør i Vårt Land, 

Helge Simonnes, holder foredrag om hvor farlig det er når religiøse argumenter benyttes i politisk 

argumentasjon og propaganda. 
Agenda 

1. Styrets beretning. 

2. Årsregnskap. 

3. Kontingent 2018. 

4. Valg: Styreleder for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer for 1 år, revisor for 1 

år, 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 2017 

 

2017 var Eldreakademiets 23. virksomhetsår. Ved utgangen av året var medlemstallet 1121. 127 

personer sto på venteliste, 50 av disse har fått tilbud om medlemskap. Av plasshensyn er det øvre 

taket for medlemstall fastsatt til 1180. 

Årsmøtet 15. mars 2017 godkjente årsberetning og regnskap for 2016. Etter valget har styret bestått 

av: 

Jan Tollefsen (leder). Knut Funderud, Åse Nilsen Kjelstrup, Gerd Haave og Carol Bratsvedal 

(styremedlemmer.) Vibeke Andersen og Turid Muus (varamedlemmer.) Arne Listerud har vært 

revisor. Valgkomiteen har bestått av Kerstin Berger, Magnar Andersen og Liv Steen. 

Det er i 2017 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 Gerd Haave har vært kontaktperson og tilrettelegger for 

konsert- og teaterturer. Carol Bratsvedal har hatt ansvar for dagsturene. 

Vår trofaste kaffekomite har sørget for servering på møtene, det siste halve året med god hjelp fra 

frivillige som har båret kaffekanner fra kjøkkenet i kjelleren og opp i Samfunnssalen fordi heisen er 

permanent ute av drift. En gruppe på tre medlemmer med adekvat kompetanse sørger for god lyd- 

og bildekvalitet under foredragsmøtene. Styret takker også andre som har bidratt til akademiets 

mange aktiviteter, ikke minst lederne av våre 14 studiegrupper. 

 

 

 

Foredragsmøter 

De ordinære medlemsmøtene i 2017 er holdt i Samfunnssalen med plass til ca. 300 personer. 

Gjennomsnittsfremmøtet har vært på ca. 290. 

Følgene møter ble avholdt: 

18. januar             Sigurd Falkenberg Mikkelsen                   Situasjonen i Tyrkia. 

15. februar            Christian Borch                                           Europas skjebnetime. 

15. mars                 Harald Stanghelle                                       Den politiske situasjonen i Norge. 

19. april                  Torkjell Berulfsen                                       Fang en sjelden fisk. 

31. mai                    Anne Enger                                                  Hva slags samfunn vil vi ha? 

30. august               Carsten O. Five                                           Hvordan få mer ut av pensjonen. 

27. september        Tor Arnt Sandli                                           Er en ny kald krig på gang? 

18. oktober             Henrik Syse                                                 Fra konflikt til fred. 

15. november         Åshild Ulstrup                                             Alderdommens lykke – og ulykke. 



Andre arrangementer utenfor Moss 

18. februar              Wiener Johan Strauss Konzert-Gala i Konserthuset              50 deltakere. 

21. mars                    Musikalen Cabaret på Oslo Nye Teater                                  50 deltakere. 

7. og 8. juni               Dagsturer til Blaafarveværket                                                  84 deltakere. 

8. til 10. august         Peer Gynt ved Gålåvatnet                                                        37 deltakere. 

23. november            Musikalen Les Miserables på Folketeatret                           54 deltakere 

7. desember               Dagstur til Bærums verk                                                          49 deltakere 

 

Årets langtur gikk til utendørsoppsetningen av Peer Gynt ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen, midt i 

den spektakulære fjellheimen ved Rondane. Forestillingen ble satt opp første gang i 1989. Den har 

vært fornyet en rekke ganger, og i 2017 fikk den et helt nytt kunstnerisk team med prisbelønte Sigrid 

Strøm Reibo som første kvinnelige regissør på Gålå.  

37 medlemmer deltok. 

 

Programmene for vår og høst ble offentliggjort i EA Nytt som medlemmene enten får i posten eller 

elektronisk. Fremdeles mottar nærmere halvparten av medlemmene EA Nytt i posten, og det koster 

unødvendig mye penger. Styret gjentar derfor oppfordringen om at flest mulig sender oss sine e-

postadresser og samtidig aksepterer elektronisk utsendelse. EA Nytt er også å finne på vår nettside 

www.eldreakademiet.no. Der finnes i tillegg sekretærens e-postadresse, og alle andre praktiske 

opplysninger om Eldreakademiet. 

 

Studiegruppene. Det er 14 studiegrupper som møtes jevnlig, enten privat eller i et leid lokale. Mange 

ulike temaer tas opp. Litteratur og kunst er de vanligste emnene. 

Noen grupper ønsker flere deltakere. Hvis det er av interesse, send en mail til 

knut.funderud@gmail.com som kan sørge for kontakt med en av studiegruppene. 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 2018.  

 

Moss, 16. februar 2018 

Styret i Eldreakademiet i Moss 

Jan Tollefsen 

 

Knut Funderud                               Åse Nilsen Kjelstrup                       Gerd Haave         Carol Bratsvedal 

 

http://www.eldreakademiet.no/
mailto:knut.funderud@gmail.com


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.  

  
Foredrag og turer våren 2018 

 
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 der 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. I foredraget forklarer Simonnes hvilket 
ideologisk jordsmonn det røres i når det postuleres at noen raser er spesielt utvalgt til 
«Guds velsignelse». 

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. 600. Påmeldingsfristen er gått ut.  
 
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 fontenehus-modellen. 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. Se omtale på side 1. 
Bussavgang:   Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 09.00 og Myra parkeringsplass 09.05. 
Pris:                    Kr. 470 inkludert buss, omvisning og lunsj. 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
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