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I denne utgaven av EA-nytt har vi gleden av å presentere programmet for
medlemsmøter og kulturtilbud høsten 2022.
Tilbake til en tilnærmet normaldrift av Eldreakademiet, har styret i pur glede over å kunne
legge ut et program som vi med stor grad av sikkerhet vet vil kunne gjennomføres, fattet
vedtak om å legge opp til en feiende flott avslutning av året 2022.
Vi er svært takknemlig for at våre medlemmer har vært tålmodige både med kanselleringer,
datoendring av medlemsmøter og ikke minst endring av møtested. Som en gjenytelse for
dette, er det fattet vedtak om en gratis festkonsert med vår gode samarbeidspartner; Follo
Seniororkesters Storband. Da sikrer vi en hyggelig avrunding av driftsåret 2022.
Programmet for medlemsmøtene har hatt som målsetting å finne foredragsholdere med
varierte, men viktige og aktuelle temaer. Vi håper at programmet vil være av interesse og ser
fram til å få besøk av anerkjente og dyktige forelesere.
Kulturprogrammet skal også være slik at det fanger ulike interesser blant medlemmene. Vi
forsøker å finne fram til tilbud i Oslo som ikke står i veien for de tilbud vil kan finne i Moss
hvor både Parkteateret og Verket Scener nå har mange og rikholdige tilbud.
Ved oppstart denne våren var det flere som etterlyste både dagsturer og turer av litt lengre
varighet. Begge disse ønskene forsøker vi nå å innfri. Ett av dem er riktignok lagt til mars
2023. Grunnen er at det er begrenset overnattingskapasitet. Vi må derfor ha påmelding
senest i desember 2022 for å sikre tilstrekkelig antall. Igjen har vi et samarbeid med Oliver
Travel. Turen er lagt til Røros i tiden 15.- 18.mars 2023 hvor vi skal besøke Vinterfest-spillene
- «Den femte årstid». Fordi programmet for festuka ikke er klart ennå, må vi komme tilbake
med en egen utsendelse om dette til høsten.
Den fantastiske situasjonen EA er i, med stor pågang for å bli medlemmer, betyr at vi hele
tiden opererer med venteliste. Så også nå. Neste opptak skjer i desember og tar
utgangspunkt i frafall slik at vi har kapasitet til å huse medlemmer på møtene våre.
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
Så må vi minne om at alle påmeldinger må sendes skriftlig til post@eldreakademiet.no eller
pr. post til: Eldreakademiet, Furuveien 10, 1524 Moss. Alle får tilbakemelding fra
sekretæren. Påmeldinger er bindende inntil frist som er satt.

Program for høsten 2022:
August: onsdag 31.08. kl. 11.00; Verket Scener; Lasse Espelid, «Humor i Norge».
Lasse Espelid er jurist med 4 år i norsk utenrikstjeneste bl.a. i Tyskland. Han har
mange års ansettelse i DnB, hvorav ti år i Asia og USA. Videre har han vært
generalsekretær i Normannsforbundet og fire år i Norwegian World Wide. Han har
også arbeidet som freelancemedarbeider og vært programleder for «Fleip eller
fakta» i NRK/TV. Espelid er opptatt av ulike perspektiver som norsk historie, norske
verdier og norsk identitet.
«Humor i Norge» er et humørfylt og lattervekkende kåseri om norsk humor fra nord
til sør og øst til vest.
September: tirsdag 06.09 og onsdag 07.09: Dagstur til Bogstad gård i Sørkedalen og
Kumlegaarden i Drøbak.
Bogstad gård er et historisk sted med røtter tilbake til 1649 og var i samme families
eie fram til 1955. Da ble det gitt som gave til Bogstad stiftelse og gjort om til
museum.
Her får vi både omvisning med guide, og vi får gå litt på egenhånd.
Vi til ankomme Bogstad kl. 10.00, og kl. 11.45 vil vi få servert kaffe og kake før vi
reiser videre til Kumlegaarden i Drøbak med lunsj kl. 14.00.
Avreise fra Drøbak igjen senest kl. 16.00. De som kan tenke seg en rusletur i Drøbak,
vil da rekke det før avreisen.
Bussavgang fra Skoggata kl. 08.30 og fra Myra kl. 08.35. Forventet retur ca. 17.00
Påmeldingsfrist: 15.august. NB! Husk å oppgi hvilken dag du ønsker å delta.
Pris for dagsturen: kr 750.

Onsdag 21.09. Kl. 11. Verket Scener; Erik Bolstad: «Kampen mot nettbasert
desinformasjon og falske nyheter.»
Erik Bolstad er opprinnelig journalist med studier i medievitenskap og
statsvitenskap ved UiO. Han arbeidet 15 år i NRK og satt i ledergruppen i NRK Nye
medier i seks år. Nå er han daglig leder i foreningen Store norske leksikon, Norsk
biografisk leksikon og Store medisinske leksikon.
Krigen om sannheten er blitt en av vårt samfunns største utfordringer. Hva skal vi
tro på, og hvordan skal vi avdekke at vi står overfor falske nyheter?

Fredag 23.09. kl. 19.30: Det Norske Teatret: «Tid for glede»
Teaterforestillingen «Tid for glede» av Arne Lygre er blitt «et sprudlende
mesterverk, en stor begivenhet i norsk teater, årets beste forestilling og et
kunstnerisk blinkskudd» skriver kritikerne. Tre timer med familiedrama, brudd, tap
og nattlige fester kjennes like intenst som orkan i januar. Denne moderne teksten
gir et nærbilde av det vi leter etter, det vi mister, det vi elsker, og det vi forakter.
Sted: Det Norske Teatret, Hovedscenen
Påmeldingsfrist 22. august
Pris: kr 630
Avreise fra Skoggata kl. 17.45 og kl. 17.50 fra Myra.

Oktober: onsdag 19.10. kl. 11.00. Verket Scener; Cecilie Hellestveit: «Russlands kriger»
Cecilie Hellestveit er norsk jurist, folkerettsekspert, konfliktforsker og
utenrikspolitisk kommentator. Hun har juridisk doktorgrad innen internasjonal
humanitærrett om folkerettens regler for kamphandlinger. Hun har spesielt
inngående kjennskap til konfliktene i Mellom Østen, men vil i dagens forelesning i
særlig grad ta for seg de konflikter hvor Russland er involvert.

November: onsdag 16.11. kl. 11.00. Verket Scener; Inge Eidsvåg: «I livets skole – Rapport
fra en avgangselev.»
Inge Eidsvåg er cand. phil. m/ historie hovedfag. I mange år var han rektor ved
Nansenskolen på Lillehammer. Nå er han forfatter og foredragsholder. Eidsvåg vil i
dette foredraget ta oss med på en reise fra oppveksten på et småbruk på Hitra på
1950-tallet – til det moderne Norge i 2022. Hva er det viktigste som har skjedd i
dette tidsrommet – hvordan endrer perspektivet på livet seg med årene! Eidsvåg
reflektere over over begrepene som mening, lykke og takknemlighet.
Onsdag 30.11. kl. 11.30 (Merk tiden) Parkteateret; Follo Seniororkesters Storband
Med dirigent Kjell Martinsen og solistene Majken Christiansen og Ingar
Kristiansen.
Dette er en ca 1 1/2 times Storbandkonsert med våre velkjente venner i Follo
Seniororkesters Storband. Dette året markerer de sitt 10 årsjubileum med konserter
i Kolben, Fredrikstad og Asker. Majken Christiansen er kjent for å tolke Ella
Fitzgerald, og Ingar Kristiansen har spesialisert seg på Frank Sinatra.
Orkesteret vil fremføre egne stykker, og de to solistene vil synge både enkeltvis og i
duetter.
Det er begrenset antall plasser, og venteliste vil bli etablert.
De som ikke kan møte, må melde fra i god tid for å overlate plassen til ventende.
Sted: Parkteateret kl. 11.30 – dørene åpner kl. 11.00
Påmeldingsfrist: 1.november
Pris: gratis

Protokoll fra årsmøtet 16.mars 2022

STYRET VIL TAKKE FOR GODE TILBAKEMELDINGER FRA DERE OG
ØNSKE ALLE MEDLEMMER EN RIKTIG GOD SOMMER.
VEL MØTT TIL NYTT SEMESTER DEN 31. AUGUST PÅ VERKET
SCENER.
Moss den 22. juni 2022
På vegne av styret: Gerd Haave

