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 Deilige sommer! På tide med program for høsten 2021 

Igjen viste det seg at vårprogrammet nesten rant ut i sand. Styret beklager at vi heller ikke i 

det tilbakelagte halvåret har vært i stand til å avholde medlemsmøter som tenkt. Det ble 

bare ett nettmedlemsmøte med Gry Blekastad Almås samt årsmøte på nett den 21. april. 

Planer for høsten-21: Styret håper nå å komme i gang med ordinære møter. Vi tror at det lar 

seg gjøre i og med at vår målgruppe er fullvaksinert innen august. Imidlertid må vi ta 

forbehold knyttet til de da gjeldende kommunale bestemmelsene. De vil være førende for 

om vi kan møtes, hvor mange som kan møtes og de eventuelle tiltakene vi må iverksette.  

Sannsynligvis vil det være nødvendig med påmelding til møtene våre. Om vi må møte med 

munnbind, gjenstår å se. Styret anbefaler alle å holde seg oppdatert på de kommunale 

bestemmelsene. Vårt inderlige ønske er at vi kan gå tilbake til de kjente rutinene for 

frammøte, plassering ved bord, kaffepause etter foredrag osv. Vi krysser fingre for en 

enklere/friere avvikling av medlemsmøtene. 

Programmet for høsten er dels overføring av foredragsholdere som ikke kunne besøke oss 

de tilbakelagte 1 ½ år, dels nye tilbud. Vi håper dere vil finne mye av interesse. 

Tenoren Per Vollestad, som skulle besøkt oss 26.05, vil bli satt opp som et ekstra tilbud i 

høst. Det er ikke datofestet ennå for at vi kan sikre oss mot nok en utsettelse. Vi vil komme 

tilbake til dette tilbudet med en ekstra utsendelse etter ferien. 

Kulturtilbud: Styret har reservert billetter til et show i Oslo Konserthus i oktober og to 

heldagsturer til Blaafarveværket i september. Blaafarveværket har en utstilling med kjente 

malerier fra Nasjonalgalleriet som p.t. er stengt. Begge disse tilbudene tror vi vil skape 

entusiasme. Se programoversikten på side 2. 

Studiegruppene har stort sett ikke hatt samlinger første halvår. Vi håper at det nå blir full 

aktivitet igjen. Siden vår medlemsmasse består av nesten 1200 ressurssterke medlemmer, 

oppfordrer vi til å etablere nye studiegrupper. Kontaktperson for studiegruppene er nå; 

Karin Hals telefon 980 78 972, halskarin@gmail.com. Hun kan bistå ved etablering av nye 

grupper. 

mailto:halskarin@gmail.com


Ellers blir det som tidligere slik at alle påmeldinger sendes skriftlig på e-post eller pr. brev til 

sekretæren vår; post@eldreakademiet.no eller Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss. 

Program: 

August: onsdag 25. kl. 11.00; Verket Scener – Foredrag av sosialantropolog Henning  

               Kristoffersen; «Det nye Kina: stormakten som imponerer og skremmer» 

 

Sosialantropolog Henning Kristoffersen har 20 års erfaring med å jobbe i Kina og med 
kinesere. Han har bodd til sammen 4 år i Shanghai hvor han var leder av Nordisk 
Senter ved Fudan-universitetet. Han er direktør for Internasjonale relasjoner ved 
Handelshøyskolen BI. Kristoffersen har utgitt boka «Det nye Kina». Denne våren 
skulle han, om alt er gått etter planen, være i Kina for videre studier.  

Påmeldingsfrist: 11.08 

September: tirsdag 07. og onsdag 8. Dagstur til Blaafarveværket. 

Nasjonalgalleriet har i år lånt ut noen av sine aller mest kjente kunstverk til 
Blaafarveværket, og i den anledning har vi reservert plass til besøk delt over to dager; 
7.og 8. september. Sommerutstillingens tittel er «Sommereventyr» hvor flere 
mesterverk i norsk kunsthistorie vises. Det blir omvisning med guide på 
maleriutstillingen. Det er også mye interessant historie om stedet som vi kan få et 
innblikk i. Vi bli delt i to grupper begge dagene, og når gruppene er ferdig med 
omvisningen, blir det servert lunsj.  
 
Påmeldingsfrist: 20. august (NB! Husk å oppgi hvilken dag du ønsker plass) 
Pris: kr 680 
Bussavgang fra Skoggata kl. 08.30 og Myra kl. 8.35. Forventet retur til Moss ca. kl. 
17.00  
                  

September: onsdag 22. kl. 11.00 -Verket Scener – Foredrag av 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, nå 
Statsforvalteren. Hun arbeider mest med arverett og familierett. I sitt virke har 
Karianne Hulaas utviklet interesse for og derved erfaring innen familierett; 
samlivsbrudd, skilsmisse, foreldretvister, skifteoppgjør og testamente. 

             Påmeldingsfrist: 08. september 
 

Oktober: mandag 04. Oslo Konserthus; «Sinatra & Friends» 

 Showet «Sinatra & Friends» har fått fantastiske kritikker fra både publikum og  
             anmeldere etter en rekke utsolgte opptredener rundt om i Europa. De tre britene 

som spiller Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis jr. gir publikum en unik 
mulighet til å oppleve tidenes showlegender, også kjent som The Rat Pack, live på 
scenen. The Rat Pack hadde sin storhetstid på tidlig sekstitall, og Las Vegas var 
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bakteppet. Det var der de skapte filmer og holdt en rekke legendariske konserter. På  
den tiden var de Amerikas mest populære og høyprofilerte underholdere. 

             
             Pris: kr 680 
             Påmelding: innen 20.august 
             Bussavgang fra Skoggata kl. 17.45 og fra Myra kl. 17.50 
 
Oktober: onsdag 20. kl. 11.00: Verket Scener; Foredrag av professor Dag O. Hessen 
             «Verden på vippepunktet» 
 
             Dag O. Hessen er biolog og professor ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i 

Oslo. Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon samt sitt 
engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi.  I 2020 utga han boka 
«Verden på vippepunktet» som han mottok Brageprisen i sakprosa for. I tillegg ble 
han tildelt årets hederspris. Hessen berømmes for sin evne til å formidle faglig tung 
tematikk på en forståelig måte samtidig som det gir innsikt i alvoret vår verden nå 
befinner seg i. 

 
             Frist for påmelding: 6. oktober. 
 
November: onsdag 24. kl. 11.00: Verket scener; Foredrag av professor emeritus, dr. fhilos. 

fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo; Bernt Aardal. 
 
 «Stortingsvalget 2021 – Hva skjedde?» 
 
              Bernt Aardal er statsviter som særlig har vært opptatt av velgeratferd og er kjent 

som valgkommentator. Han har ledet valgforskningsprogrammet ved Institutt for 
samfunnsforskning hvor han også har vært professor. Fra 2021 er han professor 
emeritus ved Universitetet i Oslo. 

 
             Frist for påmelding: 10. november 
 
Desember: onsdag 01. kl. 11.00: Parkteateret: «Markering av Eldreakademiets 25 + 1 år» 
 
             Den forsinkede jubileumsfeiringen vår 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. Tidligere ledere vil få personlig invitasjon. 

              
             Dørene åpner kl. 10.00 
 
 Påmeldingsfrist: 1. november  
 
 
 
 
 
 
 



 
            Den 21.04 april ble det avholdt årsmøte siden markeringen av jubileet måtte utsettes 

nok gang. Årsmøtet ble avhold som nettmøte. Nedenfor finner dere protokoll fra  
             årsmøtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret vil igjen beklage at det har vært vanskelig å gi det ønskede tilbudet til våre trofaste 
medlemmer så langt dette året. Vi har et inderlig ønske og et sterkt håp om at det for høsten 
blir tilnærmet normalisert drift i foreningen vår. 
 

Og med dette vil vi ønske alle våre nesten 1200 medlemmer en riktig fin 
sommer med glede, varme og mye sosialt samvær! 
 
Moss i juni 2021   

For styret, Gerd Haave/s 


