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Snart nytt år og nye muligheter med håp om et normalår! 

I denne utgaven av EA-nytt har vi gleden av å presentere programmet for 

medlemsmøter og kulturtilbud våren 2022. 

Omsider fikk vi gjennomført vår markering av 25 års jubileet nesten 2 år forsinket. Det ble en 

livsbejaende og feiende, flott musikalsk formiddag ispedd en hyggelig festtale til glede for 

alle som var til stede. Se bilde side 4. Det var med nød og neppe at arrangementet kunne 

gjennomføres også denne gang. Dagen etter ble det igjen antallsrestriksjoner i vår region. 

Gleden over å kunne samles i full sal på Verket Scener ser ut til å være usikker framover. 

Styret håper situasjonen endres og bli mer normal. Det har vært lite kjekt å avvise 

påmeldinger i 2021.  

Den fantastiske situasjonen EA er i, med stor pågang for å bli medlemmer, er få foreninger 

forunt. Ventelisten på å komme gjennom nåløyet er lang og betyr ventetid. Styret vedtok i 

november å gi tilbud til 100 nye medlemmer fra nyttår. Allikevel er det ingen påmeldinger i 

2021, som kommer inn. Ventelisten opprettholdes med et betydelig antall. Med 100 nye 

medlemmer har vi nådd taket på 1200 medlemmer. 

Foreleser til møtene er det stort tilfang å velge blant. Styret forsøker å variere emner og 

interessante forelesere. Nesten uten unntak gir forespørsler positive resultater. Det er uten 

tvil det store frammøtet vi kan skilte med, som gir effekt. Medlemmer som savner temaer, 

må gjerne sende inn forslag. Dem tar vi vare på og vurderer når høsten skal planlegges. 

Kulturinstitusjonene har drøyd lenge med å bekjentgjøre sine program. I tillegg må vi 

reservere billetter i påvente av påmeldinger, og det er ikke lenger så enkelt som før 

koronaen la alt brakk. Styret er nå i havn for vårhalvåret. Dog må vi ta et forbehold pga. 

situasjonen. 

Det har vært vanlig tidligere år å legge opp til en 2-3 dagers tur. Vi har valgt å vente med å 

planlegge denne typen tilbud gitt pandemien som fortsatt gjør dette usikkert. EA-nytt og all 

informasjon som sendes ut enten på E-post eller pr. brev til de som har bedt om det, blir lagt 

ut på hjemmesiden vår: www.eldreakademiet.no 

Alle påmeldinger må sendes skriftlig til post@eldreakademiet.no eller pr. post til: 

Eldreakademiet, Furuveien 10, 1524 Moss. Alle som melder seg på tilbudene våre, får 

tilbakemelding fra sekretæren. Påmeldinger er bindende inntil frist som er satt. 

http://www.eldreakademiet.no/
mailto:post@eldreakademiet.no


 

Program for våren 2022: 

 

Januar: onsdag 19. kl. 11.00. Verket Scener; Espen Rostrup Nakstad; «Kode rød». 

               Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad stiller som forfatter hos oss og 
               foreleser med bakgrunn i sin nye bok «Kode rød. Kampen for det vakre» om hva  
               som skjedde da vi ble rammet av en pandemi – og hvorfor verden var dømt til å  
               mislykkes før viruset hadde spredd seg fra Kina. Vi krysser fingre og håper at det ikke   
               blir en Coronatilstand som gjør hans besøk vanskelig å gjennomføre. 
 
 
Februar: lørdag 5. Kl. 19.30 – 21.30; Oslo Konserthus; «Sinatra & Friends» 
  
               Denne konserten er flyttet fra 4. oktober 2021. Det var stor interesse for konserten 
               blant medlemmene og to busser ble bestilt. Vi håper at alle som har betalt for  
               billettene har anledning til å være med. Showet har fått fantastiske kritikker både  
               fra publikum og anmeldere etter en rekke opptredener rundt om i Europa 
               Bussavgang fra Skoggata kl. 17.45 og Myra kl. 17.50. 
 
 
 Februar: onsdag 16. kl. 11.00. Verket Scener; Jens Barland, pro-dekan, instituttleder, 
               førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania; «Glemmeboka»-om glosene som  
               forsvant. 
 
               Smak på ord som tellerskritt, heimstadlære, polvotter, solliv, pausefisk, burugle og  
               kruttlapp-pistol og vi som husker da drømmehuset var en millionvilla. Boka er en  
               ordliste ispedd kuriosa og anekdoter. Språket gjenspeiler tiden. Den gir et gjensyn  
               med ord som glemmes eller som går ut av bruk, når samfunnet raskt endrer seg. 
               Med Barland blir dette en tidsreise med språkets smilerynker, der vi med skråblikk   
               bruker språkendringene til å beskrive samfunnsendringene. 
 
 
Mars: onsdag 16 mars. kl. 11.00. Verket Scener; tidligere finansminister og statsforvalter  
              Sigbjørn Johnsen: «Ett er nødvendig» 
   
              Sigbjørn Johnsen vil ta oss med inn i dikteren Børlis verden og snakke om sin glede  
              over Børli som dikter, hans funderinger over livet, - både i naturen og i mennesket. 
              Hans Børli skrev mer enn 1000 dikt, og Sigbjørn Johnsen, som beundrer lyrikeren,  
              leser og knytter sine betraktninger til noen av dem. Johnsen bruker ofte referanser 
              til hjemtraktens innlandskultur i både taler og foredrag. 
 
NB!       Årsmøtet i Eldreakademiet gjennomføres direkte etter foredrag og spørsmål. 
 
 
 
 



 
 
April: fredag 1. april kl. 19.30 – 21.00; «Gudspartikkelen» med Svein Tindberg 
 
              Tindberg angriper eksistensielle spørsmål med både humor og alvor. Spørsmål om  
              fysikk og religion blir fremstilt på en forståelig og svært relevant måte: Hvor kommer  
              alt fra? Hva betyr egentlig Big Bang, og hva fantes før det? Tindberg er helt og  
              fullstendig til stede på scenen og drar oss med i sin jakt på svar. 
              Sted: Det Norske Teateret, Scene 2 
              Påmeldingsfrist: 8. februar 
              Pris: Kr. 470,- (buss og billett) 
              Avreise: Kl. 17.45 fra Skoggata og kl.17.50 fra Myra 
 
 
April: onsdag 20. kl. 11.00; Verket Scener: sosiolog, forsker og tidligere direktør ved  
            Institutt for fredsforskning Kristian Berg Harpviken: «Afghanistan – Historien,  
            krigene og veien videre?» 
 
            Berg Harpviken har cand.mag. grad fra 1989, hovedfag i sosiologi fra 1995, doktorgrad      
            i sosiologi fra 2006 ved Universitetet i Oslo og har utviklingsstudier ved Universitet i  
            Uppsala fra 1991-93. Han har vært landbrukskoordinator og leder for  
            Afghanistanskomiteen. Som seniorforsker har han arbeidet med lengre prosjekter  
            knyttet til sikkerhet i Sør-Afrika, flukt fra Afghanistan og bistand til samfunn rammet  
            av landminer. Han har utført en rekke oppdrag for internasjonale organisasjoner og   
            bistandsorganisasjoner. Han er ofte å se på programmer i NRK.  
 
 
April: tirsdag 26. og onsdag 27: Dagstur til Munch-museet og Kumlegaarden i Drøbak 
            
            Endelig har Munchmuseet åpnet, og vi har reservert plasser den 26. og 27. april. Vi får  
            først en introduksjon i auditoriet ved ankomst kl. 10.00. Deretter kan vi gå rundt på  
            egenhånd frem til avreise fra Oslo kl. 13.00. Ferden går videre til Kumlegaarden i  
            Drøbak hvor vi har reservert lunsj kl. 14.00. 
 
            Pris for dagsturen: kr 700 
            Påmeldingsfrist:15.mars. NB! Husk å oppgi hvilken dag du ønsker plass. 
            Bussavgang fra Skoggata kl. 08.30 og Myra Kl. 08.35. Forventet retur til Moss ca. kl.  
            16.15. 
   
 
Mai: onsdag 18.mai kl. 11.00; Verket Scener; Ingrid Brekke; «Tyskland etter Merkel» 
       
           Ingrid Brekke har siden år 2000 vært knyttet til Aftenposten som journalist. I 2010 –  
           2012 var hun avisens korrespondent i Berlin. To år senere utga hun den første  
           norskspråklige biografi om Angela Merkel, og hun arbeider for tiden på en ny bok om  
           tysk politikk. Hun vil gi en oversikt over situasjonen i Tyskland etter at Merkel har  
           forlatt kanslerstolen etter 16 sammenhengende år. I 2017 mottok hun Willy  
           Brandt-prisen. 
 
 



 
        
Mai: torsdag 19. mai kl. 19.00 – 22.00: Den Norske Opera; «Carmen» 

             Bizets «Carmen» er en av verdens mest populære operaer. Det er en hit-liste av en  
             opera, med et råskinn av en dame i sentrum. Så langt har den blitt sett av 45000  
             publikummere i Oslo, og den ble hyllet av kritikerne etter premieren i 2015. «En  
             åpenbaring» skrev Dagbladet. 
 
             Handlingen foregår på slutten av 1970-tallet hvor vi møter mennesker som befinner  
             seg på grensen mellom Spania og Marokko, men også på grensen mellom frihet og  
             tvang, sensualitet og brutalitet, mellom liv og død. Midt oppi denne voldelige  
             virkeligheten blomstrer likevel humoren, musikken og overskuddet. 

   
 
             Sted: Den Norske Opera og Ballett 
             Påmeldingsfrist: 1. mars 
             Pris: kr 865,- (buss og billett) 
             Avreise: kl. 17.15 fra Skoggata og kl. 17.20 fra Myra 
 

Bilde fra jubileumsmatineen med Follo Seniororkester Storband og blomsteroverrekkelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret vil rette en takk til alle som deltok i markeringen av Eldreakademiets jubileumsmatine 
den 1. desember. Det var hyggelig å dele en formiddag sammen og få mulighet til å takke 
stifterne som i 1995 etablerte en forening som mange setter stor pris på og slutter opp 
om! Se flere bilder og Ivar Ernø’s jubileumstale på vår hjemmeside – klikk her. 

En fredfylt og gledelig julehøytid ønskes alle medlemmer! 

Takk for fine samvær i 2021! 

Moss den 11.12.2021 

På vegne av styret: Gerd Haave 

https://www.eldreakademiet.no/foredrag/232-markering-av-eldreakademiets-25-1-ar

