
l 

MIDT BLINKEN 
Medlemsblad Pensjonistuniversitetet l Ålesund 

NR. 2 - 2005 

Vi ønsker alle deltakere til Landskonferansen for 

Pensjonistuniversitetene velkommen til Jugendbyen 

Ålesund, og håper at dere vil få noen hyggelige og 

givende dager i byen vår ! 



Velkommen til Alesund 

* Ordfø~er Arve Tonning 
med sitt ordførerkjede 

Det er med glede jeg kan ønske medlemmene i 
Pensjonistuniversitetene velkommen til Lands
konferanse i Ålesund.høsten 2005. Velkommen 
til en aktiv, hyggelig by med en spesiell arkitek
tur og et kulturliv som drives fram av en meng
de frivill ige! Ålesund er etter hvert blitt kjent 
som en spennende og interessant konferanseby. 
Jeg håper at dere får lærerike og nyttige dager i 
Ålesund, og at dere blir fristet til å finne veien 
tilbake ved en senere anledning for å bli bedre 
kjent med denne spesielle byen! 
Med hilsen 

Arve Tonning 
ordfører 

*Ålesund sett mot øst. I bakgrunnen den nye Sunnmørsha/len"- Co./orLine Stadion 
er ikke kommet med på dette bildet,- den finner du inne i bladet. 
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Leder 

Frivillighet er en mektig kraft 
Noen har regnet litt på den nasjonale 
verdien, og funnet at frivillig innsats 
utgjør over 40 milliarder kroner år
lig. Men hva med verdien for den 
enkelte? 
Det kommer stadig tydeligere frem i 
vår egen lille forening, med nå over 
160 medlemmer, at det gir glede og 
trivsel å være aktiv og villig; som i 
en positiv sirkel leder til 
bedre hverdager. 
Studiegruppene synes å 
blomstre, med egen-skapt 
medvirkning. Man gir av 
seg selv, tar utfordringer, 
bruker hjernen og krop
pen i kreativ virksom
het - og får mer igjen. 
Lysten til lære gir mye til 
hver enkelt, og skaper det 
sosiale nettverket vi alle 
trenger, samtidig. 
I tillegg til virksomheten i studie
gruppene har vi nå bruk for den bre
de kompetanse våre medlemmer be
sitter. Vi har ansvaret for Landskon
feransen for Pensjonistuniversitete
ne i Norge i september, og vi deltar 
på Frivillighetsmessen i november. 
Gjennom disse to store arrangemen
tene skal vi vise samfunnet rundt oss 
hva frivillighet kan skape. 
En betydelig del av frivillighet be
står av villighet. Og det har vi alle 

erfart, at jo mer gøy en ting er, jo 
større oppgaver kan utføres; det 
umulige tar bare litt lenger tid. 
Til Landskonferansen trenger vi 
mange med bærbare datamaskiner 
som kan være med i gruppearbeidet 
3.september. Og vi trenger verter 
som kan være sammen med våre 
gjester fra hele landet på de forskjel

lige arrangementene vi har 
planlagt. Det gir en herlig 
anledning til å bli kjent med 
likesinnede. 
Til Frivillighetsmessen tren
ger vi kreative krefter til å 
lage vår egen stand, det er 
ingen som lager den for oss. 
Har du ideer eller gjenstan
der som kan brukes, så kom 
med dem. Og vi skal stå på 
standen vår og fortelle alle 

som vil høre på oss, at vår forening 
er åpen for alle pensjonister og and
re over 60 år som har lyst å gjøre 
noe for, og med, seg selv og andre. 
Navnet universitet får noen til å tro 
at man må være noe spesielt for å 
kunne være med. Denne myten skal 
bort, og vi skal gjøre kjent at Pen
sjonistuniversitetet i Ålesund er 
for alle som vil noe, uansett bak
grunn! 
Vil du være med, så heng på! 

Sjur 

Redaksjonsnemnd: Johan Hole, Åse Fagerslett, Marit Skuseth Wiig. 
Layout: Kåre Vatne-Trykk: West trykkeri, Ålesund 
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universitetene i Norge IAie''stilid 2.- 4. sept. 2005 

Fredag 2.: 
1600-1800: 
1830: 
1845: 
2000: 
2200-
Lørdag 3.: 
0900: 

0930: 
1000: 
1015-1030: 

Innsjekking hotell og bosteder. Scandic hotell er valgt. 
Vertskapet ønsker velkommen på hotellet. 
Byvandring med Harald Grytten 
Klippfiskmiddag på XL 
Egen tid 

Registrering av møtedeltagere begynner i møtesalen. 
Ledsagerprogram for formiddagen legges opp separat. 
Tradisjonell åpning, ved Ålesund kommunes ordfører. 
PUiÅ presenteres for deltagerne av leder. 
Pause. 
Det står en liten fastutstilling av gjenstander fra glassblåsere, 
keramikere, bildende kunstnere, og Kunstskolen i pauserommet i 
underetasjen under hele konferansen. 

1030-1115: Faglig tema 1: Tilstandsrapport om forholdene idag, fra FU 
sentralt. 
Herunder om tilknytningen til U3A internasjonalt, og vurdering 
av hvilken organisasjonsform bevegelsen bør ha til FU. 

1115-1200: Faglig tema 2: Resultatoversikt over undersøkelse om hvordan 
alle U3A er tilknyttet en overordnet, ekstern organisasjon, og 
hvordan tilknytningen fungerer. Hvordan skjer kommunikasjo 
nen med medlemmene? 

1200-1330: Lunsj og egen tid 
1330: . Faglig tema 3: Organiseringen av arbeidet innad. 

li Sjekkliste for "Ting å tenke gjennom" presenteres som grunnlag 
for gruppearbeid. 

1415-1515: Gruppediskusjoner. Verter samler inn alle bidrag og forbereder 
presentasjon søndag morgen. 

1515-1545: Pause, som tidligere. 
1545-1630: Musikalsk program som avrunding ved Kåre Halvorsen 
1630: Pause til egen tid, omkledning til turen. 
1700: Avgang fra hotellet for sightseeing. 
1715: Ålesund sett fra sjøsiden, tur med "Keiser Wilhelm" eller annet 

fartøy. 
1900: Retur til hotellet og hvile frem til middag. 
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2000: Konferansemiddag 

Søndag 4.: 
1000-1100: 

1100-1115: 
1115: 

Offisielle gjester. Kulturprogram, musikk, underholdning. 
Taler 

Faglig tema 4: 
Sammendrag av ideer og synspunkter fra gruppediskusjonene. 
Pause og utsjekking fra hotellet 
Årsmøtesaker, innsendte forslag, vedtekter 
Valg av sted for neste års konferanse. 

1200: 
1201 : 

Avslutning, vurdering av Lk05, form og innhold, forslag til andre 
måter å gjennomføre den neste på, takketaler, og velkomsttale fra 
neste sted. 

1300: Lunsj og avreise 

. ·:::: '. · .. 
Møteplan f9r studiegruppene høsten 200~ . 

. ' . 

Engelsk litt. Mandager kl. 10-12 Grp leder: Rannveig Siem 
22.8. -5.09-19.09-3.10.-24.10(-31 .10-14.11 . - 28.11-12.12 . 

Litteratur 2 . Mandager kl. 12-14 Grp leder: Erna Marø 
22.8.- 5.09- 19.09-3.10. -24.10-31 .10-14.11 . - 28.11- 12.12 

Litteratur 3 Mandager kl. 12-14 Grp leder: Gerd Flatmark 
29.08. -12.09. -26.09. - 10.1 O. -24.10. - 07.11 .-21 .11.-05.12. - 19.12. 

Byen vår Tirsdager 10-12 Grp.leder: Per Henry Aarseth 
23.08.- 06.09-20.09.-04.10-25.10-01 .11 . -15.11. -29.11 . -13.12. 

Litt. 1: Tirsdager Grp.leder: Olav Dahl : 
23.08.- 06.09-20.09. -04.10-25.10-01 .11 . -15.11 . -29.11 . -13.1f . 

Media: Onsdager 10-12 Grp.leder: Johan Hole 
24.08.- 07.09.·- 21.09. -.05.10. -19.10. -02.11 . -16.11 . -30.11 .-14.12. 

Kunst: Onsdager 12-14 Grp.leder: Alfhild Birkelund 
24.08.- 07.09.- 21.09. - .05.10. - 19.10. -02.11. -16.11. -30.11.-14 .. 12. 

Helse/velvære: Torsdager kl.1030 
Etter avtale 

Data: Kl. 15-17 
Etter avtale 

Digital fotobehandling 

Grp leder: Per G. Stoknes 

Grp.leder: Jan Traagstad 

Grp.leder: ? 



Kort om høstens temaer på., fepesmøtene 

Gruppen som har arbeidet med foredra
gene utover høsten og vinteren har hatt 
en lang rekke forslag å arbeide med. 
Det vi har valgt ut til slutt skulle være 
bredt sammensatt temamessig. 

Borge Rørvik vil 25 .aug. foredra rundt 
det å kunne leve et godt liv som pensjo
nist. Han har en bred bakgrunn, er en 
interessant personlighet, og er leder for 
Pensjonistforbundet i M&R, samt ak
tivt med i forskjellige organisasjoner. 
Ålesunderen Stein Ugelvik Larsen ar
beider ved Universitetet i Bergen, er 
forfatter av en rekke bøker, og vil den 
29. september fortelle oss om de norske 
frontkjemperne på Østfronten under 2. 
verdenskrig. Han vil flette inn personer 
fra vårt område, og det gir oss litt pers
pektiv på det som har skjedd. Ved an
ledning skal vi hente han opp igjen til 
oss for å fortelle om interessante begi
venheter på Sunnmøre for flere hundre
de år siden. 
Ørnulf Opdahl vil ta oss med på det 
nyåpnede M&R kunstmuseum den 27. 
oktober og fortelle om malerkunsten i 
M&R de siste 6.000 år (ett år om gang
en). Legg merke til at dette ikke finner 
sted på Høgskolen som vanlig! 
Bjørn Gjerde ved Møre Bedriftsråd
givning har 24.nov. en interessant frem
stilling av hvordan bedriftene på Sunn
møre samarbeider (når de kan, og kon
kurrerer når de må). Dette vil gi oss en 
bedre bakgrunn for å kunne forstå all 
diskusjonen omkring nye administrati
ve kommuneenheter. 
Peter Drabløs har en artig fremstilling 
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av sammenhengen mellom talVform 
og tall/kunst 26.jan neste år. Han 
kommer inn på det gyldne snitt og på 
Fibonacci-tallene, såvel som fraktaler, 
men holder det på et nivå som vi alle 
kan ha glede av. Alt dette viser sam
menhengen mellom matematiske for
mer, kunsten og vitenskapen. Han kan 
greie det på normal tid, men insisterer 
på at vil han en halvtime ekstra slik at 
vi kan få fullt utbytte av foredraget. 
Vi tar hans råd til følge, det er mørkt 
og kaldt ute på denne tiden av året og 
vi koser oss heller inne. · 
Årsmøtet 2005 har vi planlagt til 23. 
feb. 2006. Vi regner med at det går 
litt raskere unna enn de siste årene, og 
har planlagt underholdning ved egne 
medlemmer. 
30.mars, skal vi ta for oss en person 
som har vært mye fremme i litteratu
ren de siste årene, nemlig Maria 
Magdalena. Dette skal bli spennende. 
Vi har ikke fått bekreftet foredrags
holder ennå. 
Kirsti L. Slotsvik fra Statens vegve
sen, Sunnmøre distriktskontor vil 27. 
april 2006 fortelle oss om samferdsel
sårer i M&R i fremtiden. Hun vil også 
arbeide sammen med oss i forskjellige 
sammenhenger gjennom året og vi ser 
virkelig frem til hennes kveld. 
18.mai 2006 har vi valgt å holde litt 
åpent en stund til, selv om vi har rike
lig å velge i. Det blir siste temakveld 
for oss våren 2006. 
Før opp datoene på kalenderen 
med en gang, ellers blir det bare 
glemt! 



VIGRA KRINGKASTER 

Turid Røsvik, født Stinessen, var 
historieforteller da Mediagnippa var 
på besøk på Vigra kringkaster 20 april 
2005. Far til Turid Røsvik, Oskar Sti
nessen var telegrafist på Ålesund ra
dio fra 1928 i tillegg til dette hadde 
han hallomannstjeneste, først i det pri
vate Ålesund Krinkastingslag A/S og 
etter det for Norsk Rikskringkasting 
som tok over i 1933. 

Den første senderen på Vigra stod 
klar til bruk i 1936 og bestyrer for 
Vigra kringkaster ble Oskar Stines
sen .Senderen var en langbølgesender 
med l O kw effekt. Det rare var at en 
vurderte å legge senderen til Moa for
talte Turid Røsvik, men dette ble for
kastet for der skulle det komme fly
plass. Nei legg heller senderen til 
Vigra der kommer det aldri flyplass, 
sa man den gang i 1934/35. Man vet 
hvordan det gikk. 

I 1938 bestemte Stortinget at det 
skulle byggest to større sendere i Nor
ge - den ene ble lagt til Stavanger og 
den andre ble bestemt lagt til Vigra. 
Senderen kom i drift februar 1939. 
Stasjonsbygning og funkjsonærboli
ger var også ferdigstilt da. 

Vigrasenderen var på den tida den 
sterkeste og mest moderne kringkaster 
som fantes.i landet.15 april 1940 ble 
senderen bombet sønder og sammen. 
Et vedvarende bombeangrep førte til 
at den siste frie senderen i Norge ble 
taus ca kl 1145, bombene fortsatt å 
falle helt til den lå i ruiner ca kl 1500 
samme ettermiddag. 

En l kw sender ble satt opp i sep
tember 1940, den nådde ikke særlig 
langt, men etter som den nå var under 
tysk vakthold fikk den tidvis besøk av 
engelske fly som skjøt mot senderen. 
Denne senderen fikk en del kulehull 
etter et slikt angrep, dette kunne vi 
beskue, da denne har blitt tatt vare på. 
Senderen skal bli en av hovedattrak
sjonen i kringkastermuseet som 
Vigrasendernes Venner har under 
planlegging og bygging. 

Oskar Stinessen ble arrestert i 
1944 og først ført til Falstad og senere 
Grini. Han kom tilbake som bestyrer i 
1945 straks krigen var over.Det ble 
satt opp en 20 kw feltsender som 
skulle bli stående til den nye mellom
bølgesenderen på l 00 kw stod ferdig i 
1948. Det var kong Haakon som stod 
for den offisielle åpninga 12 april 
1948, dagen før Ålesunds by l OD
årsjubileum. 

Oskar Stinessen ble avløst som 
styrer av Agnes Scroeder i 1965. I 
1975 var det Jon Arne Hildre som tok 
over og hadde jobben fram til l. sep
tember i 1985, da en ny 100 kw sen
der stod klar, denne skulle nå være 
ubemannet. 

J.H. 
PS: Visste du forresten at sender

masta til senderen er på 224 meter og 
at regulariteten på Vigra flyplass er 
en av de beste i landet. Dette som en 
opplysning i anledning diskusjonen 
om at sendermasta må fjernes til for-
del for flytrafikken. DS 
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Pensjonistenesinntog,på ~',GolorLine Stadion" · 

Den 28. april arrangerte styret 
i Pensjonistuniversitet årsmøte på 
ColorLine Stadion. Overl50 per
soner møtte fram 

I forkant av møtet viste Karl 
Johan Roald oss rundt omkring i 
anlegget. Det er et imponerende 
fotball stadion Ålesund nå har 
fått. Fra iruigangspartiet m~d bil
lett, admitrasjonsavdeling og gar
derober ble vi loset opp trapper 
og heiser videre opp til fest , mø
telokaler og tribuner. 

Øverst oppe der reportere og 
andre media folk holder til, var 
det god utsikt ned til den grønne 

kunstgressbana. Der trente yngre 
håpefulle fotballspillere i fin 
kveldsol. 

En kan tenke at mange av de 
eldre da mintes de utallige løkke
ne og grusbanene som fantes 
rundt omkring i de ulike byde
ler,- der de som unge fikk trene 
og møtes ·ti( kamp. · ·Entl.tsiasme · 
og spilleglede fantes i gamle da
ger også. 

Vi ønsker til lykke med den 
nye fotballarenaen og håper at 
byens lag ÅFK vil klare å kjem
pe · seg over "kvalifiserings~ 
streken". 

Viktig beskjed til 20 medlemmer! 
Kassereren savner årskontigentinnbetaling fra 20 medlemmer og minner 
om tidligere utsendt krav. Kontigenten er på kr. 200,- og bes betalt inn på ~ 
kontonr. 3910.26.50933 snarest. Vennlig hilsen og smi/fra Asbjørn 
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Utenomsundet sammen med H:arald Grytten 

Gruppa "Byen vår" prøver å føl
ge med i det som skjer i de forskjel
lige bydeler, men det er også inter
essant å se tilbake og minnes det 
som en gang var. 

. . Gruppa har lenge hatt et ønske 
om å få med Harald Grytten på en 
vandring utenomsundet, og den 3 
mai om ettermiddagen stilte han opp 
sammen med oss. Det ble en humør
fyllt og interessant vandring . I løpet 
av en times tid ble det en rundtur fra 
Brunholmkaia , utover havnemolo
en, langs bebyggelsen i Molovegen, 
og opp stien til området med As
pøyskolen, Ålesund kirke og Latin
skolen Underveis var det mange 
samtaler om havnetrafikk og virk
somhet i tidligere år. I gruppa er det 
flere karer som vet å huske detaljer 
som Harald Grytten tar med seg vi-

dere. Det er alltid noe nytt å lære sa 
han. 

Molovegen er valgt til byens 
l 000 årssted. Men det er vanskelig å 
se at noe særlig er skjedd siden da. 
private gruppe er i gang med å byg
ge opp et kunst og teatermiljø. Vi 
fikk komme inn i "Glasshuset Pano
rama" et nyetablert glassblåseri i 
Molovegen 5 hvor tidligere Karlson 
Sveiseversted holdt til.. 

Ved Aspøyskolen, Ålesund kirke 
og Latinskolen var det nyttig å få 
repetert bygningenes historie og be
tydningen de har hatt for byens be
folkning. Det var ikke vanskelig å 
merke at Harald Grytten likte seg 
sammen med gruppa. og han lovte 
at neste gang skulle vi ta for oss om
rådene videre utover Aspøya .Det 
gler vi oss til !. 

"Byenvår"
gruppa utenfor 
Ålesund kirke 
sammen med 
Harald Gry/len 



Mannsangforeningen sprenges! 
For eller mot Unionsoppløsning had
de vært et stridsspørsmål lenge. I 
1894 førte uenigheten bl. a. til at 14 
menn meldte seg ut av Aalesunds 
Mandsangforening og startet Hei
bergs Mandskor. Stifter var overretts
sakfører Cato Aall, organist Anton 
Heiberg ble korets første dirigent og 
kjøpmand Søren Haug
land korets første for
mann. 
De utmeldte ønsket 
fortsatt Union. 

:a: Anders Hovden skriver: 
Sunnmørsposten 7 .mars 
1905 formidlet avisa., 
på førstesiden, et dikt 
av prest og dikter An
ders Hovden. "Staa sa
man!" var tittelen- sis
te verset var slik: 
Ja , lat oss staa saman med herd attved 
herd 
Staa saman i ord ,staa saman i [!jerdf 
Ein vilje skal .fylla oss alle, eitt mod: 
Aa verja vår æra, ja, wn det krevst blod! 

Borgundpresten må forklare: 
Fra Nordre Søndmør Provsti kom føl
gende notat til Sognepresten i Bor
gund. 
"Ifølge netop modtaget Telegram fra 
Bergen Biskop skal jeg herved anmo
de dem om på begge førstkommende 
Søndage at forklare Deres Menighed, 
hva d~n til dato 13.august fastsatte 
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Folkeavstemning dreier seg om. 
W. Gedde Dahl 

p.t. Nysæter pr Ramstaddal 
dato 3 august 1905 

Hva som hendte 
Ved folkeavstemmingen om uni

onsoppløsning, den 13 .aug 1905 
svarte 368.208 ja og berre 184 imot. 

underskrivere 

Kvinnene hadde 
ikke stemmerett på 
den tiden, men i en 
underskriftskam
panje hadde flere 
kvinner skrevet un
der på at de ville ha 
unionsoppløsning 
enn det var menn 
som deltok . i selve 
folkeavstemming
en. Ikke stemmebe
rettige unge menn 
fikk også delta som 

12. og 13. november 1905 ble det 
holdt folkeavstemming om regje
ringen skulle starte forhandlinger 
med prins Carl av Danmark om å bli 
norsk Konge. Resultat 259.563 sier 
ja og 69.264 sier nei. 
18. november blir prins Carl, av 
Stortinget valgt til norsk Konge. 
Han tar navnet Haakon VII. 25. no
vember kommer den nye kongefa
milien til Norge. · 

Folkefest i Ålesund 
I Ålesunds historie utgitt ved Jubi-

t 



læet i 1923 står det skrevet: 
"Da Kong Håkon holdt sit indtog i 
Kristiania lørdag 25. november i 
1905, var Aalesund endnu ikke fær
dig med sitt gjenreisningsarbeide 
efter branden. Byen gjorde imidler
tid ære på dagen ved flagging, 
kongesalut og borgertog. Dette talte . 
ikke så mange deltagere, da . gatene 
var elendige, men barnene lot sig 
ikke skræmme av slike bagateller og 
møtte talrik opp. Byfoged Rønne
berg talte for kongeparet og bok
handler J. Aarflot for fædrelandet. 
Om aftenen var det folkefest i par
ken hvor flere tusen var tilstede. Fra 
formandskapet blev telegrammer 
sendt til Konge, Regjering og Stor
tint' 

N.ongens første Ålesundsbesøk 
. Kong Haakon sitt første besøk i Ale

sund var 13 juli 1906. Vi tar med et 
utdrag fra Aalesunds historie fra 
1923: 
"Omtrent overalt, skriver" Sundmø
re Folketid" , er husene malet og 
pudset, ~å Aalesund nu ser ut som 
en virkelig vakker by, så vakker som 
den vel neppe noen gang har været" 
Kongen sa i sin takketale som vi si
terer: "Jeg har fundet forståelsen av 
den kjærlighet som også her har 
strømmet mig i møte, og jeg håber 
den vil vedvare. Ordføreren uttalte 
at byen ikke hadde kunnet vise seg 
som den ønsket at gjøre det. Jeg har 
dog funnet mottagelsen her fuldt på 
høyde med andre steder" 

Kirkeklokkernes Kalden 13 de august 

Paa næsset derborte paa solefaldsiden 
Speiles i fjorden den gammle kirke, 
Dens tag er tegltekt, og ganske liden 
Den staar der hvidmalt imellom birke. 
Mod kirken i dag har bønderne hast, 
De længes nok efter at naa den -
Jeg tænker, de kjender sin dyre last. 
De ror Norges fremtid i baaden. 
De er spurgt, om de sviger de fædres land, 
Det land af Olav og Sverre ? 
Nu ror de at stemme mand efter mand: 
l det land vil vi selv være herre ! 
Op mand af huse- sæt baaden paa sjø! 
Saa maner de malm klokkers tunge 
11 Aldrig den gudgivne frihed skal dø 11 

over grænsen skal tordnende runge! 

(Fra forsiden av Sunnmørsposten 11, august 1905) 



Informasjon fra årsmøtet for 2004 
Det har vært avholdt årsmøte i Pen
sjonistuniversitetet i Ålesund den 28. 
april 2005. Nesten l 00 deltakere møt
te opp på ColorLine stadion til omvis
ning og årsmøtet. 
Det ble valgt følgende til styret: 
Leder: Sjur Brande (gj.v) 
Styremedlemmer: Grethe 
Børs-Lind (ikke på valg) 
Asbjørn H. Johansen (gj.v) 
Erna Marø (gj. v) 
Sigmund M. Saure (ny) 
Ragnar Johansen 
(Folkeuniversitetet i M&R) 
Varamedlemmer: 
Marit Skuseth Wiig (ny) og Grethe 
W ... Bjørlo (ny) 
Siste foreningsår har medlemstallet 
økt med 50%, til over 150 medlem
mer. Styrets forslag til vedtekter til
passet dagens og Enhetsregisterets 
krav ble vedtatt (med en ubetydelig 
språklig endring). Det skal nedsettes 
et utvalg som skal gå gjennom ved
tektene og informere medlemmene i 
god tid før neste årsmøte. 
Styrets forslag til budsjett for året 
2005 ble vedtatt. Endringer i med
lemstallet vil påvirke reelle inntekter 
og utgifter. Spesielle arrangementer 
planlegges være økonomisk selvb~
rende. Både vedtekter. og budsjett ble 
offentliggjort i MiB 1/2005. 

1:5:r ® 

Studiegruppene er doblet i antall, og 
kan økes videre i takt med interessen. 
Mange medlemmer er deltagere i flere 
grupper. Studiegruppene møtes hver 
14.dag og er åpne for pensjonister og 
alle over 60 år. Nye medlemmer og 
nye temaer ønskes velkommen. 

Det avholdes faste tema
møter for samtlige med
lemmer og andre interes
serte den siste torsdag i 
hver måned (unntatt som
mertiden og des.). Se eget 

oppslag i· bladet om disse møtene i 
2005 og 2006. 
Medlemsbladet Midt i Blinken utgis 
4 ganger årlig. 
I tillegg til faste arrangementer kan 
andre aktiviteter nevnes: 
Den årlige Landskonferansen for 
Pensjonistuniversitetene i Norge ar
rangeres for de 50 forskjellige lokale 
foreninger 2-4.sept. på Scandic Ho
tell, Ålesund. Programmet her spen
ner fra den internasjonale bevegelsen 

. U3A (Universitetet for den tredje al
der), gjennom forskjellige arbeidsmå
ter, til praktiske forhold for det enkel
te lokale pensjonistuniversitet. , 
Operator til Rigoletto i Nordfjord 
17-IS.oktober. 
Frivillighetsmesse i Storhallen 12-13. 
november. 

umw TINE MEIERIER 
NORWA~ 
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'',",::Yel(yi.Y(~!Lf~U~~~JJ(~ m~.d"J~de~e for studie-
gruppene og styret 

Fellesmøtene for styret og ledere av 
studiegruppene gir positive resulta
ter. Sist fant dette sted 16. juni. 

Gruppelederne ga klart uttrykk for at 
gruppene arbeider godt. Stikkordene 
var god egenaktivitet, hyggelig og so
sialt. Kreativitet er ikke mangelvare. 
Vår forening har tydelig funnet en 
vellykket måte å sette U3A' s visjoner 
ut i livet gjennom studie
gruppene. Hver av grup
pene arbeider selvstendig 
på den måten som delta
gerne selv velger. 
Det er høyt under taket, 
og man lærer ved å delta 
aktivt, og ved å lytte til 
andre. Dette kommer kan
skje spesielt godt frem i 
engelsk litteratur, hvor 
samtlige har funnet det naturlig å bru
ke engelsk som arbeidsspråk. 

Ragnar Johansen la frem gruppear
beidets dynamikk. Enhver gruppe 
går gjennom forskjellige fase:, gjen
nom startinitiativ; vekst; stabilisering, 
fornyelse og fleksibilitet, "koke
punkt"; utbrenthet; naturlig avslut
ning. " 
Når våre grupper har lyktes gjennom 
så lang tid, er det fordi man har funnet 
en naturlig balanse i sine aktiviteter. 
Antall deltagere må være tilpasset, 
man viser respekt for gode ideer,. og 

ikke minst for hverandre. Når man 
oppnår at deltagerne har medbestem
melse og eierskapsfølelse til samar
beidet blir den indre motivasjonen 
god. Den ytre motivasjonen kommer 
bl.a. gjennom fornyelse og god bruk . 
av ressurspersoner. 

I den meget gode debatten som fant 
sted kom det frem en rekke gode ar

gumenter . som deltagerne la 
seg på sinne. Gen~relt må vi 
arbeide for at alle, og nye 
medlemmer i særdeleshet, blir 
inkludert i fellesskapet. Vi må 
rotere i sosiale sammenheng
er, ta oss av de nye slik at de 
finner seg godt til rette. Det er 
så alt for lett å glemme dette 
når man gleder seg til kaffen 
og samværet med likesinnede. 

Likeledes anmoder vi alle nye om å 
slå seg ned hvor som helst, og bare 
være med fra første stund. 

~ ,J 
Foren ingen har hatt økning' både i an-
tall medlemmer og i nye studiegrup
per, og flere nye er i ferd med å dan
nes. Likevel er det mange som finner 
det givende å bare delta i fellesmøte
ne. Styret la frem avtalene med fore
dragsholdere frem til neste sommer, 
med god spredning i både temaer og 
opplegg. Vi håper med dette at samtli
ge medlemmer finner glede i aktivite
tene. 



Om unionsoppløsningen i 1905 
-- med vinkling mot Ålesund. 

Den 26 mai blev det gjen
syn med Harald Grytten 
igjen på vårens siste med
lemsmøte i Pensjonistuniver
sitetet. Da tok han oss med 
tilbake til det historiske året 
1905 da landet ble løsrevet 
fra Sverige .Gjennom en bil
ledserie fikk vi et innblikk i 
situasjonen i byen i 1904 da 
forhandlingene var i gang. 

I en nedbrent og kaotisk \ 
by var det 'vanskelig å samle 
tankene om de viktige politiske begi
venheter som skulle finne sted Men 
takket være en sterk nasjonalfølelse så 
blev byens befolkning etter hvert klar 
over-at dette var en viktig kamp å ta 
del i. Det gjaldt et fritt og selvstendig 

fedreland. Og jubelen var 
stor da avstemningen ble 
kjent den 7. juni 1905 og 
det rene norske flagget 
ble heist. 

Gjennom en time grei
de Harald Grytten å for
midle disse hendelsene 
med sin spesielle fortel
lerevne 
Han startet med fedre
landsalmen . Gud signe 
vårt dyre fedreland, og 

forsamlingen sang med. 

Nettutstilling om 1905 
Ønsker du å se nettutstillingen om 
1905 så finner du det på internett
adresse: www.ikamr.no/1905 

"'~ ~~··"'·~ttr~·::~/'~- ~·· ~· ~~~..:.:. .:--..:r.::o. .. ·-~'7~-- --~~,,~, 

.Frivillighetsmessen 12.-13~'november 2005 

Vi blir en av over 100 organisasjoner 
som skal delta på Frivillighetsmessen 
i år. Tidsplanen er omtrent som føl
ger: 
Fredag Il: Oppsetting, gjøres av oss 
Lørdag 12: kl. 11-18 åpent for publi
kum 
Søndag 13: kl. 12-18 åpent 
Demontering i etterkant. Vi trenger 
god hjelp til dette. Først og fremst 
personer til å betjene vår stand i åp
ningstiden. Vi legger opp til at vi skal 
ha et lite bildeshow som ruller og går 
av seg selv (med tekst, uten lyd), og 
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brosjyrer som forteller om PU.Av ut
styr trengs det f.eks en gammel pult 
og tavle, bord, stoler, TV+bord, lys, 
bakteppe, flagg, brosjyrer, flygeblad, 
etc. I det hele tatt gode ideer og gjen-
stander. · 
Dessuten selvfølgelig personer som 
kan sette opp det hele, og noen til å ta 
det ned igjen. 
Vi skal lage et spesifikt opplegg og da 
be om konkret hjelp til bestemte tider. 
Men alle som har noe å bidra med bes 
ta kontakt med en i styret i første om
gang. 



,, l,(ringsjå l?Q7 - redaktør Wilhelm Krag 
• ._:i ··; 

Hvorfor Sverige ikke erklærte krig 
mot Norge i 1905. ' 

Redaktør Wilhelm Krag sin kilde, 
professor Pontus Fahlbeck , var 
medlem av det Svenske Førstekam
mer og han berettet: 
Diplomatiet ønsket ikke krig - de 
var opptatt, men det viktigste svaret 
var at Kong Oscar Il av Sverige ikke 
ville. Monarken var enerådende i 
beslutningen om krig og fred. Det 
svenske folket skjønte ikke hva 
grunnen kunne være, men så lenge 
det ikke fantes en offentlig opinion 
som ville ha krig følte kongen at han 
kunne si nei til krig. 
Den norske revolusjonen, som den 
ble kalt - kom aldeles overraskende 
på den store massse av det svenske 
folk. 
En annen grunn til at man ikke gikk 
til krig var at de fryktet utfallet. Den 
svenske hær var under omorganise
ring og stod svakt, mens den svens
ke flåte var i ypperlig forfatning. 
Flåten ble satt i full beredskap og 
ført tett inntil den norske grensen. 
Lysten til å angripe var stor - men 
KRIGEN HADDE INTET MÅL. 
Krigen kunne ha som formål å hev
tie en urett- eller gjenopprette Uni
onen - eller erobre en del av Norge. 
Men' en krig uten annet formål enn 
hevn, burde ikke lenger forekomme 
blant kulturstater. 
Det svenske folk hadde fått nok av 

Unionen og ønsket slettes ikke det. 
De hadde fått nok av samlivet med 
Norge. Svensken hadde større sans 
for at en skulle erobre deler av Nor
ge, men det var en redd for skulle 
for all tid forvandle Norge til en 
uforsonlig fiende. 
Sverige følte allikevel at de måtte få 
gjenopprette æren, derfor forlangte 
de at et nytt Storting eller en folke
avstemming skulle sanksjonere be
slutningen om Unionsoppløsning. 
Dette skjedde. Det ble også forlangt 
at grensefestninger som var blitt 
bygget av Norge skulle rives- dette 
gikk Norge med på etter store for
handlinger i Karlstad. 
Mange stilte også spørsmål om 
hvorfor Norges Storting ikke ble 
fratatt retten til å dele ut Nobels 
fredspris, de hadde jo selv oppført 
seg truende ovenfor Sverige. 
Da den Svenske Riksdag skrinlegger 
Unionen i den Svenske Riksdag 16 
oktober 1905 uttalte professor Pon
tus Fahlbeck opphavet til denne ar
tikkel i Kringsjå i 1907:Dette er en 
stor vinning for oss selv. Unionen 
med Norge var som en krykke , som 
har vendt det svenske folk av med å 
stå på egne ben. Dette er nu forbi , 
og Sverige føler seg som en mann, 
som står alene og stoler på seg selv. 
HV A VI VED unionen oppløsning 
har tapt utadtil, det har vi vunnet i 
indre styrke, og tilslutt er det · dog 
den, hvorav nasjonen lever. 

' h • ~ ,, 
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Styreleder Sjur Brande, Ørnetua 4, 6009 Ålesund. 
Tlf 7013 7622, faks 7013 7409, mobil 9220 3697, sjur.brande@c2i.net 

Nestleder Grethe Børs-Lind, Hatlahaugen 15, 6016 Aiesund. Tlf. 7015 5343, 
boers-li @frisurf.no 

Kasserer Asbjørn H. Johansen, Inste Holen 14, 6011 Ålesund. Tif 70147232 
faks 7014 7230, mob.92839468, jsolveig@online.no 

Studiegruppekoordinater Erna Marø, Hatlevika 38, 6016 Ålesund. 
Tlf7015 5781 l 4525 8416, ernamaro@online.no 

Styremedlem Sigmund M. Saure, Lisaveien 11, 6006 ÅLESUND, 
Tlf. 70132831 

Folkeuniversitetet: Ragnar Johansen, Sundegården, 6010 Ålesund. 
Tif7017 2660,701574059, mob. 92608684, ragnar.johansen@fumr.no 


