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Denne høsten møtes vi på Verket Scene! 
Gammel vane er vond å vende, sier vi gjerne når vi gjentatte ganger snubler i den samme dørstokken. 

Eldreakademiet i Moss har holdt sine månedlige medlemsmøter i Samfunnssalen siden høsten 1995. 

De som kjenner vår historie godt, vet at akademiet ble stiftet i mars 1995 og at de tre første møtene i 

vårsemesteret ble holdt i Menighetssalen i «Hygeabygget». Men den vokste vi ut av nesten med det 

samme, og i august samme år var vi på plass i Samfunnssalen. Det er 23(!) år siden. Denne høsten 

flytter vi til Verket Scene, sannsynligvis i en overgangsperiode mens Samfunnssalen bygges om til 

byens scene 2 og såkalt black-box-teater. Ifølge Moss kommune er det meningen at tradisjonelle 

leietakere som Eldreakademiet kan flytte tilbake når byggeperioden er over om et års tid. Men enn 

så lenge skal våre månedlige medlemsmøter foregå på Verket Scene. Heldigvis er det korte avstander 

i Moss sentrum. I disse dager bygges det en gangbru fra Møllebyen (MikroBryggeriet) til Verket. Det 

er med andre ord fullt mulig å benytte de samme parkeringsplassene som i dag. Og selv om gammel 

vane er vond å vende: 29.august møtes vi på Verket Scene! 

I høstsemesteret 2018 kan vi tilby dere et solid møte- og kulturprogram. Før vi kommer så langt 

reiser en gruppe fra Eldreakademiet på operafestivaltur til Riga. Tidspunktet er 10. til 13. juni. Mens 

vi er inne på kultur: vi har sikret oss 100 gode plasser til høstens storsatsing på Det norske teatret; 

Peer Gynt med 91 år gamle Toralv Maurstad i hovedrollen. Og det blir ikke bare foredrag på Verket 

Scene. I november kommer Follo Storband som i 2016 holdt konsert for Eldreakademiet i Parkteatret 

med stor suksess. Denne gang blir suksessen neppe mindre. Høstens solist er nemlig Brede Bøe. 

Foredragslisten inneholder mange spennende navn. I august kommer professor emeritus Ulrik 

Fredrik Malt, psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening. Han kaller sitt foredrag Depresjon: En 

betegnelse med presisjonsnivå som «feber». I september kommer NRK-journalist Espen Aas for å 

snakke om Storbritannia og Brexit. Espen Aas var NRKs London-korrespondent i perioden 2013 – 

2017. I oktober vil vår kjente og kjære skuespiller og instruktør Lise Fjeldstad besøke oss med temaet: 

Ibsen sett gjennom hans lyriske diktning – «Ibsens små djevler». 

Vi avslutter like godt møteåret i november med et musikalsk foredrag. Thorstein Granly er direktør 

for Det Norske Blåseensemble siden september 2017.Han har vært assisterende direktør for 

Rikskonsertene, direktør for Stavanger Symfoniorkester og festivalsjef for Moldejazz. Han er en 

glimrende foredragsholder og besøker oss sammen med to musikere fra orkesteret. Temaet er: 

Kunstnere i lokalsamfunnet – rapport fra felten. 

Selvsagt skal vi også ha en dagstur dette høstsemesteret. I desember drar vi til Folkemuseet på Bygdø 

for å oppleve førjulsstemningen. 

Styret ønsker alle Eldreakademiets medlemmer en riktig god sommer! Vel møtt i august, på Verket 

Scene! 

                                                                                                                                                          Jan Tollefsen                                                 



 Foredrag og turer høsten 2018 
(Juni) Søndag 10. – onsdag 13. Operafestivaltur til Riga. Frist for påmelding er gått ut. 

 
 

August Onsdag 29. Foredrag av professor emeritus Ulrik Fredrik Malt  
 

Depresjon: En betegnelse med presisjonsnivå som «feber» 
 
Ulrik Fredrik Malt er psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening. Han var 
avdelingsleder og overlege ved Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet i 27 år 
samt professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Han har både klinisk og 
forskningsmessig interessert seg for ulike former for depresjoner og samspillet 
mellom psykiske og somatiske (legemlige) forhold. Malt er også hovedredaktør av 
den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge (siste utgave 2018). 
 

September Onsdag 19. Foredrag av NRK-journalist Espen Aas 
 

Storbritannia og Brexit 
 
Espen Aas har Bachelor-grad i Communication & Arts fra University of London. Fordi 
han er fra Vestfold startet han sin journalistkarriere i Horten nærradio, Gjengangeren 
og NRK Vestfold. Fra 1999 har han vært tilsluttet NRK sentralt som reporter og 
programleder i TV. I perioden 2013 – 2017 var han NRKs London-korrespondent. 
 

Oktober Fredag 5. klokken 19.30. 
 

Folketeatret 
 

The Phantom of the Opera (påmeldingsfristen er gått ut) 
 

56 påmeldte vil oppleve Andrew Lloyd Webbers musikal på norsk. Musikalen er en 
fortelling om kunstens inspirasjon og kraft, og om å lengte etter kjærlighet. Den 
inneholder utrolig mange vakre og kjente melodier. 
 
Bussavgang:         Skoggata 52 (Turistkontoret) kl. 17.30. Myra kl. 17.35. 
 
 
Onsdag 17. Foredrag av skuespiller og instruktør Lise Fjeldstad 

Ibsen sett gjennom hans lyriske diktning – «Ibsens små djevler» 
 
Lise Fjeldstad er en av Norges ledende skuespillere og har gjennom sine mange 
rolletolkninger på scene, film, fjernsyn og radio markert seg som en scenekunstner 
med et sjeldent stort register. Siden 1974 har hun tilhørt toppsjiktet i 
Nationaltheatrets skuespillerensemble og har representert den norske 
nasjonalscenen ved en rekke offisielle tilstelninger i utlandet. Hun har bekreftet sin 
posisjon i norsk teater, ikke minst gjennom en lang rekke Ibsen-tolkninger, og hun 
har vunnet stor kunstnerisk seier som Ibsen-instruktør. 
 
 
 
 



 
Onsdag 24. kl. 20.00 

Hovedscenen på Det norske teateret 
Peer Gynt 

 
Høstens storsatsing; Peer Gynt med 91 år gamle Toralv Maurstad i hovedrollen. Vi 
har sikret oss 100 gode plasser. 

«Peer er ved vegs ende, sliten, medtatt og trøtt. Ferda gjennom livet har 
bydd på mange oppturar, og enda fleire nedturar. I sitt siste og endelige 
oppgjer, er dette en Peer som ser tilbake på det livet som er levd.» 

 Dette gjøres i form av tablåer der mange av våre best kjente skuespillere bekler 
rollene, og viser det livet som er passert. 
 
Bussavgang:         Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 18.00, Myra kl. 18.05 
Påmeldingsfrist:  7. august (NB!) 
Pris:                        kr. 560 
 

November Onsdag 7. kl. 19.00 
Verket Scene i Moss 

Follo Storband med vår eminente artist Brede Bøe – årets opplevelse! 
 
Follo Storband gjestet oss på Parkteatret i 2016, noe som ble en svært populær og 
gledesfylt opplevelse. Etter forespørsel har de igjen sagt seg villig til å besøke oss i 
november for å lyse opp i en mørk årstid. Ikke mist gleder vi oss til å oppleve vår 
kjære entertainer Brede Bøe. 
Verket Scene har 430 sitteplasser, så her gjelder det å være raskt ute med påmelding. 
Denne gang blir det ingen transportkostnad! 
Forestillingen er åpen for Eldreakademiets medlemmer med familie og venner. 
Bestilling av billetter fra medio juni: www.verketscener.no eller telefon (69 67 50 00) 
for de som ikke kan bestille på nett. NB - må bruke promokoden: EAkonsert 
 
Påmeldingsfrist: 1. september 
Pris:                       kr. 250 
 
 
Onsdag 28. Foredrag av direktør Thorstein Granly 

Kunstnere i lokalsamfunnet – rapport fra felten 
 

Thorstein Granly er direktør for Det Norske Blåseensemble siden 1.9.2017. Han har 
vært assisterende direktør for Rikskonsertene, direktør for Stavanger 
Symfoniorkester og festivalsjef for Moldejazz samt aktiv i en rekke styrer. Granly har 
et sterkt engasjement og er en entusiastisk foredragsholder. Han besøker oss 
sammen med to musikere fra orkesteret, og det vil bli vekslet mellom musikk og tale. 
Det Norske Blåseensemble består av 24 av landets fremste profesjonelle musikere. 
Ensemblet har base i Halden med historie tilbake til 1734 og med røtter fra «1ste 
Brigades Musikkorps» på Fredriksten Festning. Det private ensemblet er i dag 
fullstendig avmilitarisert relasjonelt og musikkfaglig og mottar driftsmidler på lik linje 
med f. eks. symfoniorkestrene i Norge. Det produserer over 100 konserter i året i inn- 
og utland og er landets eldste orkester i kontinuerlig drift.  
 
 
 

http://www.verketscener.no/


Desember Torsdag 6.  
Dagstur til Norsk Folkemuseum 

Norsk Folkemuseum er et kulturhistorisk museum på Bygdøy som viser hvordan folk 
har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Vi blir med på en guidet tur som 
heter «Jul i stua og bygd». Det blir også mulig å besøke utstillingen «Jul gjennom 
1000 år» på egenhånd. Vi spiser en varm fersk suppe med kjøtt servert med godt 
brød på Kafe Arkadia og avslutter med kaffe og marsipankake. 
Eventuell matallergi må oppgis ved påmelding. 
 
Bussavgang:         Skoggata 52 (tidl. Turistkontoret) kl. 09.30, Myra kl. 09.35. 
Pris:                        Kr. 520 
Påmeldingsfrist:    16. november 

 

Studiegrupper 

Vi ønsker oss gjerne flere studiegrupper. Noen eksisterende grupper har også plass til nye deltakere.  

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

litteratur. Interesserte kan ta kontakt med: knut.funderud@gmail.com . 

Foredragsmøtene holdes på Verket scene og begynner alltid klokken 11.00 

I utgangspunktet er møtene lagt til den tredje onsdagen i måneden. Det kan imidlertid forekomme 

forskyvninger. Det er derfor viktig å notere datoene. 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 din epost-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 

Peer Gynt 24/10 7/8   

Dagstur til 
Norsk 
Folkemuseum 

6/12 16/11   
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