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Vi er i gang – hyggelig å kunne treffes til medlemsmøter igjen! 

Selv om vår aldergruppe nå er fullvaksinert, er det nødvendig med påmelding til møtene 

våre.  I tillegg er det slik at vi har et definert antall sitteplasser vi kan bruke på Verket Scener 

hensyntatt koronareglene som fortsatt står ved lag. Pr. september er tallet 155 personer. (Vil 

kunne endre seg). Sekretæren tar imot påmeldinger fortløpende. Dersom antall lovlige 

plasser er nådd, får du tilbakemelding om at du IKKE har plass, men står på venteliste. Vi 

håper å komme ut av denne prosedyren, og gå kunne gå tilbake til gammel ordning etter 

hvert. 

Vi minner om høstens medlemsmøter: 

Onsdag 20. oktober kl. 11.00: Professor Dag O. Hessen; «Verden på vippepunktet». 
               Påmeldingsfrist: 6. oktober 
 
Onsdag 10. november kl.11.00: Operasanger/baryton Per Vollestad: «Gamle  
               Reklameslagere» Påmeldingsfrist: 27. oktober. NB! Ekstra møte! 
 
Onsdag 24. november KL 11.00: Professor emeritus Bernt Årdal: «Stortingsvalget 2021 – Hva     
               skjedde? Påmeldingsfrist: 10. november 
 
Alle medlemsmøtene finner sted på Verket Scener!  

Onsdag 01.desember. Parkteateret kl. 11.00. Utsatt jubileumsmarkering av 
Eldreakademiets 25 + 1 år: Follo Seniororkesters Storband og Hilde Louise Asbjørnsen samt 
taler. (Dørene åpner kl.10.00) 
Påmeldingsfrist: 1. november 
 
Påmeldinger og henvendelser vedr. medlemsmøter og kulturarrangementer går til vår 
sekretær; Marion Myklebust, post@eldreakademiet.no 

 

Vennlig hilsen Gerd Haave (leder EA)  
Moss den 07.september 2021 
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Eldreakademiet’s studiegrupper 2021 

 

Styret har ved sesongens begynnelse kartlagt de studiegrupper som er i gang:  

TEMA STED STATUS LEDER 

Kunsthistorie I   privat ingen ledige plasser Berit Østby 

Kunsthistorie II privat evt. en plass Åse Nilsen Kjelstrup   

Litteratur II   Fønix BBQ   fullt Tordis Sande Larsen 

Litteratur III Café Riis   fullt Marit Børja 

Litteratur IV på engelsk privat et par plasser ledig Wendy Bell 

Filosofi I Hadeland fullt Berit Johnsen 

Filosofi II Jeløy kirke   plass til flere Øivind Guttulsrød 

Kina privat Ny - ledige plasser  Kåre Sørby 

Lokalhistorie privat fullt Knut Funderud 

 

Det er vårt ønske at flere grupper etableres. Dette ligger i mandatet til styret. Det har vist 
seg at det er vanskelig å komme inn i de grupper som allerede er etablert da de er fulltegnet 
allerede. Vi oppfordrer derfor Eldreakademiet’s medlemmer til å melde sin interesse for 
etablering av nye grupper. Det kan gjerne være innen de emner som allerede er i gang eller 
noe annet som kunne interessere dere. 

Eldreakademiet’s medlemmer er en kunnskapsrik gruppe som både kan gi sin viten videre til 
andre i gruppene og samtidig erverve ny kunnskap og innsikt gjennom samtalene i gruppene. 
Mange medlemmer har gitt uttrykk for glede ved og utbytte av å delta i en slik gruppe. 

For å koordinere ønsker og ideer som kommer inn, er det praktisk om dere sender en epost 
til Karin Hals som er den i styret som har ansvar for dette feltet. Her kan man også ønske å 
delta i en allerede etablert gruppe. 

Styret foreslår at det for eksempel opprettes grupper i  

• Litteratur 

• Klima 

• Lokalhistorie 

Interesserte sender en epost med opplysning om ønsket gruppe eller forslag til ny gruppe til 
Karin Hals: halskarin@gmail.com  

Da håper vi å høre fra dere. 

Med vennlig hilsen Karin Hals  
Epost: halskarin@gmail.com  
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