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Jubileumsåret – koronaåret – høstens planer for våre medlemmer. 

Lite visste vi at de hyggelige planene EA hadde for medlemmene i 2020 over natten i mars 

ble nettopp det - bare planer som ikke kunne realiseres. Med ett var alle EA-medlemmer i en 

risikogruppe og fikk ordre om hjemmetilværelse. Håper dere alle har kommet gjennom 

denne noe usikre tiden med helsa i god behold. Videre håper styret at dere er ved godt mot 

og ser fram til at vi igjen kan møtes og få gode opplevelser sammen. Selvfølgelig må vi nå ta 

forhåndsregler og nøye følge Folkehelseinstituttet og politisk ledelses smittevernråd. 

Jubileumskonserten er utsatt til våren 2021. Vi har fått tilsagn om at de tildelte midler kan 

disponeres neste år.  Da håper vi at smittesituasjonen er slik at vi kan gjennomføre 

konserten med ca. 500 deltagere. 

Foredragsholderne vi skulle hatt besøk av denne våren, har sekretariatet av omtenksomhet 

vært kreative og laget videomøter med. Vi har streamet video-opptakene. Alle som har 

levert inn epostadresser, skal ha fått en mail hvor det var link til vår hjemmeside. Der ble 

intervjuene publisert. De små samtalene var et plaster på såret ved kansellering av møter. Vi 

håper dere har satt pris på tilbudene. Henning Kristoffersen har vi ny avtale med høsten 

2021. Da har han vært i Kina hele våren og arbeidet med sin doktorgrad, hvilket tilsier at vi 

får helt fersk info om «Kina som skremmer og imponerer». Baryton Per Vollestad med 

«Reklameslagere» vil vi også forsøke å få en ny avtale med i 2021. 

Studiegruppene har hatt «koronapause» denne våren. To grupper skal møtes før ferien. La 

oss håpe på vanlig møtevirksomhet fra høsten av. Et nytt tilbud er svært aktuelt: 

Hvordan arrangere «nettmøter»? Dette kurset går over to ganger i september med plass for 

inntil 4 deltagere pga. korona. Først til mølla; henvendelse til : knut.funderud@gmail.com 

Høstprogrammet har vært klart lenge. Styret har vært spent på om det er mulig å realisere. 

Vi har besluttet at innenfor de restriksjoner som foreligger, vil vi starte opp med EA-møter 

som planlagt. Verket Scener har avklart at de kan organisere møtesal med inntil 200 

personer med enkeltstående stoler som holder 1 meter avstand, men uten bord.  
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NB! Dessverre kan vi ikke servere kaffe så lenge nåværende restriksjoner varer.  

Videre må vi forholde oss til strenge retningslinjer for møtevirksomhet.  Ønsker du å delta på 

høstens møter? Da må du gjøre følgende: 

1. Påmelding må skje 14 dager før møtedato. 

Dette skjer på vanlig måte via e-post til post@eldreakademiet.no  eller 

Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss. Du oppgir navn, bostedskommune og 

telefonnummer 

Sekretær Marion vil gi tilbakemelding om du har plass innenfor rammen på 200 stk. 

eller om det er fullbooket. Dessverre vil vi måtte avvise dersom det er fullt. 

2. Ankomst. Når du kommer til møtet, vil vi måtte krysse av påmeldingslisten slik at vi 

vet at du faktisk har vært til stede. Dette av eventuelt behov for smittesporing. 

Blir restriksjonene endret av myndighetene i løpet av sommeren/høsten, vil vi ta hensyn 

til de nye retningslinjene både mht. medlemsmøter og kulturtilbud. 

Kulturprogrammet høsten 2020 er ikke utarbeidet. Dette skyldes Covid -19 som har stengt 

eller har sterkt reduserte kulturaktiviteter. Forestillinger er avlyst og vil bli satt opp igjen for 

dem som har kjøpt billetter, men ikke fikk brukt dem. Vi har ganske god oversikt over hva 

som tilbys høsten 2020 ved de forskjellige teatrene i Oslo, Oslo Konserthus og Blå Grotte i 

Fredrikstad. Den Norske Opera har til nå ikke lagt ut sitt høstprogram. Pr 1. juni er det kun 

tillatt med inntil 200 personer. Vi har fått beskjed om at det ikke kan forhåndsreserveres 

billetter før til høsten. Vi må derfor eventuelt komme tilbake til kulturprogram når vi ser 

hvilke muligheter som byr seg og om det er økonomisk mulig å gjennomføre. 

Program for medlemsmøtene høsten 2020: 

August: onsdag 26. kl. 11.00. Verket Scener; byantikvar Berit Kolden 

               «Moss bys historie og byens jubileumsgave» 

               Byantikvar Berit Kolden har studert kulturfag i Stavanger, kunsthistorie på Blindern 

               og ledelse ved Høyskolen i Østfold. Hun kom til Moss i 2007 fra stilling som kinosjef  

               og kultursekretær i Askim. I Moss har hun arbeidet ved plan- og utviklingsavdelingen 
               med hovedvekt på kulturminneområdet. I 2014 ble hun Moss bys første byantikvar.     
               Dette siste året har hun hatt et særskilt ansvar for å følge renoveringen av Torderød     
               som nå er tilbakeført til ca. 1870.  
 
September: onsdag 16. kl 11.00. Verket Scener; juridisk seniorrådgiver i helsedirektoratet      
              Christine Dalebø Gjerdevik 
  
               «Kunstig intelligens- hva er det, hvordan kan det brukes og hva betyr det for   
                personvernet?» 
               Foredragsholderen har jobbet med kunstig intelligens og personvern i      
               Datatilsynet og jobber nå med innføring av teknologien i helse- og    
               omsorgstjenesten. Hun har blant annet deltatt i utarbeidelsen av rapporten  
               «Kunstig intelligens og personvern». Nå jobber hun med juridiske utredninger  
                 knyttet til bruk av kunstig intelligens og personaltilpasset medisin i helsetjenesten. 
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Oktober: onsdag 21. kl. 11.00; Kunsthistoriker og forfatter Hans Martin Frydenlund  
                 Flaatten 
  
             «Edvard Munch- hans mesener, samlere, hjelpere og venner 1900 – 1916». 
 
               Dette foredraget var planlagt i forbindelse med utstilling på Galleri F 15, men den  
               er utsatt til februar 2021 pga. følgevirkningene av koronasituasjonen. Vi hadde  
               imidlertid allerede gjort avtale med foredragsholder for februar 2021 og kunne  
              derfor ikke flytte foredraget. Imidlertid vil det gi en skikkelig «teaser» slik at  
              vi kan glede oss til å besøke utstillingen på Galleri F 15. 
 
              Foredraget vil bygge på de perspektivene som ligger til grunn for utstillingen i  
              februar 2021. Foredragsholderen vil følge kunstverkenes reise fra stedene der     
              Edvard Munch skapte dem og ut i verden via malerens nettverk av mesener,  
              samlere, hjelper og venner. I denne historien spiller Jeløya en viktig rolle, ved at   
              Munchs mesen og venn Christen Sandberg (1861 – 1916) bodde der, og at  
              maleren leide Grimsrød gård i perioden 1913 – 1916. Foredraget vil bli rikt illustrert  
              med lysbilder. 
 
November: onsdag 18. kl. 11.00; Assisterende utenriksråd Torgeir Larsen. 
 
             «Internasjonal maktforskyvning og presidentvalg i USA – hvor går verden?» 
 
             Torgeir Larsen er tidligere Rygge-gutt og vil gjerne bidra i sitt gamle nærmiljø. 
               Som embedsmann i Utenriksdepartementet vil han ta for seg hvordan den   
               politiske utviklingen i USA påvirker internasjonal politikk – og hvordan geopolitikken  
               er i større endring enn på mange tiår, noe som igjen også påvirker  
              rammebetingelsene for en mindre stat som Norge. Presidentvalget i USA er viktig –  
              en del avhenger av utfallet der – men kanskje mindre enn mange tror.  
 
                                                           ********* 
Som tidligere nevnt kan vi primo juni ikke si om det er mulig å tilby kulturaktiviteter denne 

høsten. Det kommer vi eventuelt tilbake til. Vi er imidlertid glade for å kunne starte opp 

både studiegrupper og medlemsmøter igjen. På grunn av restriksjoner må vi altså be om 

påmelding til møtene som beskrevet foran fordi vi ikke kan huse flere enn 200 tilstede på 

møtene foreløpig:  

Møtedato: Påmeldingsfrist: 

26.08. 12.08. 

16.09. 02.09. 

21.10. 07.10 

18.11 04.11 

Påmelding: til Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss eller post@eldreakademiet.no  
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Takk til alle som deltok på vårt årsmøte i februar! Her finner dere protokollen fra årsmøtet 

slik at alle er informert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 blir annerledesåret også for Eldreakademiet som vi alle er så glade i. Vi håper at det 
igjen blir mulig å vende tilbake til møtevirksomhet og kulturtilbud slik vi ønsker. Det er et 
munnhell som heter «å smøre seg med tålmodighet», en krevende men viktig øvelse i denne 
tiden.   

Dere ønskes alle en riktig GLAD SOMMER!       Velkommen til høstens medlemsmøter! 

Med vennlig hilsen styret i Moss Eldreakademi 
v/ Gerd Haave 


