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Jubileumsåret ble amputert, men godt håp for våren 2021. 

Snart ebber jubileumsåret 2020 ut.  Året ble ikke slik vi gjerne ville at det skulle fortone seg. 

Situasjonen tatt i betraktning, ble det til tross for denne, avholdt 2 medlemsmøter på våren 

og 3 medlemsmøter på Verket Scener høsten -20 alle med godt oppmøte. Det var hyggelig å 

kunne møtes selv om møtene ble holdt innenfor strenge smittevernrestriksjoner og uten 

kaffe. Også i 2021 vil vi avholde medlemsmøtene våre på Verket Scener. 

Medlemsmassen er stabil, og det er ukentlige henvendelser av innbyggere som ønsker å bli 

medlem i foreningen vår. Etter nyttår vil vi ta opp inntil 100 nye medlemmer. Selv ikke det vil 

bidra til å tømme ventelisten vår. Det er hyggelig å kunne spre glede og kunnskap til 

vitebegjærlige og interesserte godt voksne i byen vår! 

Styret har jevnlig møttes, stort sett i friluft, og lagt planer for kommende år. Det er vårt 

inderlige ønske at Moss kommer i en situasjon som gjør at aktivitetene kan gjennomføres. 

Alt tyder på at vi for medlemsmøtene første halvår av 2021, må beregne å videreføre:  

- skriftlig påmelding som skjer til sekretæren i Eldreakademiet: Furuveien 8, 1524 Moss eller       

   til post@eldreakademiet.no . Påmeldingen starter opp 2. januar. 

- registrering/avkryssing og spriting av hendene ved ankomst,  

- enkeltstående og/eller parvise sitteplasser i rader i salen med forskriftsmessig avstand. 

Fra og med januarmøtet vil vi servere kaffe som hentes ved ankomst før dere tar plass i 

stolene, og hvor dere blir sittende til etter møteslutt. Kaffe og «biteti» hentes i baren på vei 

inn hvor våre kaffekokere skjenker opp. Mange av dere er tidlig på plass, og kan da hygge 

dere med kaffe i ventetiden. 

Kulturtilbud har vi foreløpig ikke kunnet planlegge. Det er håp om å finne løsninger på dette 

på nyåret/våren.  
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Jubileumskonserten vår ble utsatt til våren 2021. Vi har fått fornyet kontrakten med Follo 

Seniororkesters Storband og artisten Hilde Louise Asbjørnsen. Det gleder vi oss veldig til. 

Nærmere informasjon om antall mulige plasser og påmelding bekjentgjøres i EA-nytt som 

sendes ut i februar sammen med årsmøtesaker. 

Studiegruppene har dels holdt koronapause, dels møtt. Dette har vært avtalt gruppevis hvor 

studiegruppene har tatt hensyn til forsvarlige måter å treffes på. Styret håper at det vil være 

mulig å starte opp med ny frisk i alle gruppene på nyåret når vi har fått den etterlengtede 

vaksinen. Dersom det er noen som ønsker å ta initiativ til å starte opp nye studiegrupper, vil 

det være kjærkomment. Tema kan være hva som helst. Det er bare å ta kontakt med Knut 

Funderud som vil bistå; knut.funderud@gmail.com  

Program for medlemsmøtene våren 2021: 

Januar: onsdag 20. kl. 11.00. Verket Scener; advokat Karianne Hulaas 

               «Hva kan du om testament og fremtidsfullmakt?» 

               Karianne Hulaas startet som advokat i Moss i 2000 og med eget foretak i 2017. Hun 

               er bostyrer ved Moss Tingrett i både konkursbo og dødsbo.  Gjennom årene har hun   

               hatt mange oppdrag som verge for det tidligere overformynderiet og nå  

               Fylkesmannen. Hun arbeider mest med arverett og familierett. For mange vil hun  

               være et kjent navn i Moss da hennes far startet som advokatfullmektig hos advokat  

               Helge Koren 1976.  

              I sitt virke har Karianne Hulaas utviklet interesse for og derved bred erfaring innen  

              familierett, herunder samlivsbrudd, skilsmisse og foreldretvister, skifteoppgjør og  

              testament. 

 

Frist for påmelding: 6.januar 

 
Februar: onsdag 17. kl 11.00. Verket Scener; professor ved NMBU i Ås Anne Sverdrup- 
              Thygeson 
  
               «På naturens skuldre» 
 
               Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU i Ås, fakultet for  
               miljøvitenskap og naturforvaltning og vitenskapelig rådgiver i NINA- Norsk institutt   
               for naturforskning. Hun har utgitt en rekke fagbøker som alle er blitt veldig godt  
               mottatt og oversatt til mange språk. Hun har dessuten vært opptatt av  
               forskningsformidling av sitt fagfelt til barn som i boka «Barnas bok om  
               småkryp». Hun har klart å popularisere vanskelige temaer på en enestående måte  
               og har i denne sammenheng vært invitert som gjest i tallrike programmer i radio og  
               på TV i inn- og utland. For sin innsats som formidler ble hun tildelt Forskningsrådets  
               formidlingspris 2020 for sin fremragende formidling av de små livenes store  
               betydning for livet på jorden. 
                
Frist for påmelding: 3.februar 
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Mars: onsdag 17. kl. 10.30 Merk tiden. Verket Scener: Programleder i NRK Gry Blekastad   
            Almås. 
  
               «Finnes det et norsk Storbritannia – et Norbritannia?» 
  
                Journalist Gry Blekastad Almås er i dag programleder i NRK. Hun har vært   
               korrespondent i London for NRK i mange år og kan sitt Storbritannia. Hun har dekket  
               alle britiske valg de siste ti årene. Nå har hun skrevet boken Norbritannia som tar for  
               seg hvordan det norske har preget det britiske, hvilke spor vi har lagt igjen og om  
               det finnes et norsk Storbritannia- et Norbritannia.  
 
Onsdag er dagen for Urix i NRK. Da må Gry være tilbake i redaksjonen i NRK kl. 13.00. Vi har 
derfor fremskyndet møtet med en ½ time denne ene gangen. 
 
Frist for påmelding: 3.mars 
 
Umiddelbart etter medlemsmøtet avholdes Eldreakademiets årsmøte. Dette regnes som 
første varsel for årsmøtet. Dokumenter til årsmøtet sendes ut med EA-nytt i februar. 
 
April: onsdag 21. kl. 11.00; Parkteateret: «Markering av Eldreakademiets 25(+1) år» 

                Den forsinkede feiringen markeres med en todelt matiné med Follo Seniororkesters 
                Storband under ledelse av dirigent Kjell Martinsen. Storbandets solist vil være den  
                velkjente og populære artisten Hilde Louise Asbjørnsen, kjent fra teaterscener og  
                opptreden på TV. Mellom de to avdelingene blir det festtale av vår egen Ivar Ernø. 
 
                Prosedyre og frist for påmelding bekjentgjøres i februarutgaven av EA-nytt. Vi vil da  
                sannsynligvis ha en klarhet både i antall det er lovlig plass til og om vi må benytte  
                billetter av hensyn til eventuelle restriksjoner som fortsatt gjelder. 
  
Onsdag 26.mai: kl. 11.00; Verket Scener: Operasanger/baryton Per Vollestad 
        
                «Gamle reklameslagere» 
                Vollestad skulle besøkt oss i mai dette år. Vi fikk da et streamet intervju som dere    
               kanskje har gått inn på hjemmesiden og sett/lyttet til. Nå besøker han oss live med 
               et kåseri om de gamle reklamesangene ispedd musikalske innslag. 
               Vollestad er kjent internasjonalt for utgivelser og konserter. Han er utdannet på  
                Statens operahøgskole og ble den første uteksaminerte PhD ved Musikkhøyskolen i  
                2002. 

                Vollestad debuterte som romansesanger ved den Norske Opera og har gjestet flere  
               utenlandske operahus bl.a. i Milano.  
               Han har samlet på gamle reklameslagere fra 1844 til 1944. Det er blitt nærmere 300  
               titler, og vi kan glede oss over noen utvalg og få en flott og humoristisk stund  
               sammen med Per Vollestad og hans gitar. 
 
               Frist for påmelding: 12.mai. 
   



 
 

Styret vil takke alle medlemmer for stor interesse og godt besøkte 
møter i 2020. Vi beklager at pandemien satte stopper for store deler 
av programmet i år. Med tanke på 2021 må vi være optimister og 
satse på at vi igjen kan møtes på ordinært vis. Vi håper også å kunne 
legge til rette for kulturtilbud. Inntil det er forsvarlig å legge opp 
bussturer og besøk på teatre og i konsertsaler, bør vi benytte de 
mange tilbudene som fins i Moss. Her er mye å velge i av høy kvalitet. 
 
Dersom dere har ønsker, eller savner temaer, og har idéer til 
foredragsholdere eller studiegrupper, send en epost til: 
post@eldreakademiet.no 
 
 
 
 

Vi ønsker alle våre trofaste medlemmer en 

 

Gledelig julehøytid og 

 

alt godt for det kommende året! 

 

Vel møtt i 2021!  

 
 
  
   
På vegne av styret i  
 
Eldreakademiet Moss 
 
Gerd Haave  
   


