
 
Årsmelding 2018 – Fredrikstad Pensjonistakademi 
 
 

Styret: 
Styret har i 2018 bestått av Sture Solvang (formann), Gunnar Haagensen (kasserer), Berit-Julie Pedersen 
(sekretær), og Nina Oksmo, Astri Mørch Glenjen og Rolf M. Gjermundsen som styremedlemmer.    
Styret har i løpet av året hatt 10 styremøter, inkl. to dugnadsmøter.  
Styrets arbeid består vesentlig av planlegging og gjennomføring av de to halvårlige programmene som 
tilbys medlemmene, foredrag, teater, opera og konsertbesøk samt turer i inn- og utland. 
I forbindelse med turopplegg samarbeider vi vanligvis med profesjonelle turoperatører 
 
Medlemmer 
Antall medlemmer har økt også i 2018 og vi hadde ved årsskiftet ca. 850 på vår medlemsliste. 
Medlemskontingenten har vært holdt på kr 400 også for 2018 
 
Foredragsmøter 
Januar  Kaja Melsom – «Den fordømte friheten» 
Februar  Øystein Morten – «Fraflyttede gårder» 
Mars  Inge Eidsvåg – «En lærer påvirker evigheten» 
April  Halvor Tjønn – «Hvorfor Russland aldri ble et demokrati» 
Mai  Bente Bjar – «Eventyrlige Ekheim» 
August  Torgrim Titlestad – «Vikingtid, motstandsrett og folkestyre» i samtale m/Frode Rekve 
September Torill Stokkan – «Munch, tanta og Fredrikstad» 
Oktober Christian Borch – Europas turbulente fremtid» 
November Geir Lundestad - Nobels fredspris, hva kan prisen oppnå og hva kan den ikke oppnå?  
Desember «Prøysen til julelunsj» m/Renate og Morten Gjerløw Larsen på Scandic City Hotel  
 
Teaterforestillinger og konserter 
Våren 2018: Teglhuset – Italiensk film, Oslo Konserthus/Leif Ove Andsnes – «Britisk bravur»,  
Folketeateret «Les Miserables», Skalldyraften på Handelsstanden,  
«Jazzcafé» i Gamle Logen i Oslo »Skitthegga Swing»,  «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret,  
«HAIR» på Oslo Nye Teater, «En Handelsreisendes død» på Nationaltheatret, Mozartfestivalen. 
Høsten 2018: «Don Giovanni» på Den norske Opera og Ballett, «Den Spanske Flue» på Oslo Nye 
Teater, Teglhuset, film «Invictus», Oslo-Philharmonien «Grieg, Sjostakovitsj, Petrenko»,  
«The Book of Mormon» på Det Norske Teatret, «The Phantom of the Opera» på Folketeateret,  
«Et godt, gammeldags julebord» på Handelsstanden 
 
Turer 
Våren 2018: Vestfold m/Midgard og Haugar, Solbergtårnet m/Lars Ole Klavestad, Rusletur langs 
Akerselva, Tur til Koster, Lucca/Toscana,  «Lofoten - Vårens vakreste eventyr»,  Skjærgårdstur 
Strømstad - Gøteborg 
Høsten 2018: Dagstur til Oslo, middag på EIK/Annen Etage og «Julemiddag» på Nationaltheatret,  
Kulturtur til Dresden , Tur til «Eventyrlige Svalbard», Gøteborgsoperaen «Ringeren i Notre Dame» 
Turen til «Kunstnerdalen og Hadeland» ble avlyst pga. få påmeldte  
 
Sekretariat og administrasjon 
Foreningen har sine sekretariat- og regnskapstjenester hos Accountor AS. Der ajourføres våre 
medlemslister, de sender ut fakturaer, registrerer innbetalinger vedrørende de enkelte arrangementer og 
kontingentinnbetalinger 
.  
Nettsted 
Nytt nettsted og nye nettsider - www.pensjonistakademiet.no - ble lansert høsten 2017.  Sidene er godt 
besøkt og utgjør – sammen med vårt nyhetsbrev - den elektroniske kommunikasjonen vi har med våre 
medlemmer. Vi når mer enn 650 medlemmer pr. e-post og rundt regnet 150 pr. SMS. Medlemmer som 
har telefon av merket «Doro»/ikke smart-telefon får kun korte meldinger 


