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Lederen har ordet 

Jeg har stadig økende respekt for Så se heller positivt på det: Løve-
blomsten løvetann. Blomster er en tanna er nydelig å se på. Det er ikke 
pryd for øye og sinn, generelt. Noen tilfeldig at både et busselskap og et 
blomster blir betraktet som ugress, jordbruksfirrna bruker fargene gult 
kanskje fordi de ødelegger for nyt- og grønt sammen. Løvetann har 
tevekster, kanskje fordi de er for egenskaper som kan benyttes både 
dominerende, men alle har sin mis- til medisinske formål , til matlaging, 
jon. og til f.eks å lage vin av. Men mest 

Nå har jeg i årevis fått ordre av respekt står det av dens evne til å 
min hustru, den hagean- -~~----. vokse frem på de mest 
svarlige, om å fjerne løvetann utrolige plasser. Den vokser 
fra vår lille hage. Jeg har på minimalt med jord på ren 
prøvd alt mulig: Plukke bare betong og fjell, opp gjennom 
blomsten før den danner frø, asfalt, blir meterhøy i høyt 
rive vekk det som er over jor- gress, men markkrypersk i 
den, prøvd å fjeme så mye av åpent lende. Den er makeløst 
roten som mulig mekanisk, tilpasningsdyktig. Og sprer 
prøvd med ugressfjemere i sine frø over store områder. 
flytende form. Det som virker best er Vi mennesker bør ha respekt for 
å svi av roten med loddebolt, og løvetannens evne til å vokse under 
legge igjen noen krystaller av salt. vanskelige kår. Tenk om vi kunne ha 
(Når jeg nå kommer med lodde- litt av løvetannens egenskaper? Tenk 
bolten synes det som om plantene om vi eldre kwme være en ressurs 
kryper sammen i frykt.) for samfwmet i samme grad? I noen 

Men likevel dukker det opp løve- religioner tror man på reinkarnasjon, 
tann neste sesong. Blomstrer både tenk om løvetann har vært dyktige 
vår og høst. Naboene oppvinds er og kreative mennesker i et tidligere 
hyggelige mennesker, men kanskje liv? Hver av oss kan gjøre mye, som 
ikke ivrige nok på å holde bestanden en enkelt løvetann blant andre 
nede. Sånt blir det frø av, og nye løvetenner. Så kan vi vite med oss 
planter nedvinds. selv: 

Løsningen ligger vel enten å flyt- Tjenester for egen del er en god 
te i blokk, eller som Simon sa i Sun- gjerning, men tjenester for den 
nmørsposten engang: "Hageelskere, annens del er god moral. 
lær deg å elske løvetann." 
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Min mening! 

Når plassen tillater det vil vi bringe frem meninger og synspunkter 
som våre medlemmer har lyst å gjøre kjent for andre. 
Denne gangen har vi sakset et innlegg fra Smpfra vår medlem 
Asbjørn H Johansen. 
Skriv til Sjur Brande, e.post: sjur.brande@e2i.net, om ting du 
brenner for. 

Ekstraskatt eller tyveri? 
I disse dager er oppmerksomheten rettet mot fremlegging av neste års 

nasjonalbudsjett. Det snakkes ikke bare om millioner, men om milliarder. 
Er folk flest klar over at landets gifte alderspensjonister gjennom den 

pålagte samordning bidrar til statskassen med et årlig beløp på ca 2,5 mil
liarder! 

Alle pensjonistektepar bidrar til statskassen med kr. 18.648,- i år. 
Grunnlaget for tallene er hentet ut fra trygdestatistisk årbok. 

Hallo! Er det ingen som kan våkne opp og være med å skrubbe! Norsk 
Pensjonistforbund, fagbevegelser, organisasjoner. Er dere i det hele tatt på 
banen? I denne sak har jeg mistet troen på våre stortingsrepresentanter. Det 
som kanskje sårer meg mest er at dette ikke er av interesse for mange av 
våre medier. 

Asbjørn H. Johansen, Ålesund 

Egil Mjelva skriver følgende: 

Pensjonistforbundet har virke
lig mange bra saker på gang for 
pensjonistene. 

I fleng kan nevnes: 

Åpne møter om eldreomsorgen 
Gravferdstøtte 
Eldresenter 
Honørrabatter 
og flere 

Ingen tviler heller på forhand
lingsutvalget og ledelsens gode vilje 

for å oppnå så bra resultater som 
mulig i pensjonsoppgjøret. 

Dessverre er pensjonistgene
rasjonen vant til å vise måtehold og 
aldri kreve mer enn man antar å ha 
rett på. 

Jeg bruker ordet dessverre. Fordi 
vårt forhandlingsutvalg overkjøres 
av yrkesorganisasjonene som virke
lig krever og også vet og sette makt 
bak kravene. 

I dette sirkuset setter PF krav om 
3,75% økning i pensjonene for 2006. 
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Hvorfor dette "høye" kravet fork
lares med at vi de siste årene har blitt 
liggende etter! 

Hva er dette for slags taktikk? 
Det er hvertfall garantert at 3,75 ville 
det ikke bli. Da er det vel derfor 
ledelsen er fornøyd med 3,5%? 

"De siste årene" hvor lenge er 
det? 40 år? Hva om kravet var l O 
eller 15%? 

Da var det kanskje håp om hvert
fall å få det alle andre fikk, nemlig 
4%. 

Istedet blir som vanlig pensjon
soppgjøret en salderingspost. Hvor
dan kan noen være fornøyd med det? 

Og dessuten rett og slett 
"glemme" etterslepet fra 1967. For _å 
gjøre bildet komplett så forbhr 
ekteskaps samordningen som forrige 
gang, nemlig 85% Hvis denne noen 
gang skulle bli l 00% måtte det være 
nå når landet renner over av penger! 

Men nei da, enda ikke. På stedet 
marsj. Det finnes ikke lenger norske 
ord for denne skampletten. 

La oss skjære gjennom og si rett 
ut at de millimeter påslagene som 
kom i årets oppgjør, hadde kommer 
enten PF eksisterte eller ikke. Når 
160000 medlemmer ikke er en bety
delig faktor bak våre krav, hva skal 
da til? 

Motkrefter 
Hva slags motkrefter er indok

trinert i politikerne? I valgkampen er 
de våre venner til evig tid. Når de så 
er inne vender de oss ryggen og blir 
våre fiender! 

Uansett hvilke farve regjeringen 
har, så skal pensjonene holdes nede 
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på minimum. Mens de ~lv har ord
net seg til de grader. D1sse folkene 
må være gjort av gull i egne øyne. 

Konklusjon 
PF"s krav til statsbudsjettet 2007 

bør bli historisk. : 
Ingen prosentillegg men kronetil

legg. Minimum kr 25000,- til alle pr 
år. 

Ektefelle samordningen fjernes 
for godt. 100% til hver enkelt selvs
tendige pensjonist 

Gravferdstøtte kr 20.000 til alle 
uten behovsprøving. 

Videre pensjon etter 2007, 66~ 
av lønn til alle. Ikke som nå bare td 
off.ansatte. (De andre har 52%) 

Dette kunne det være mening i. 
Slik PF legger opp til vil vi befinne 
oss i gjørma til evig tid. . 

Det vil si til denne generasJon 
pensjonister er borte. . . . 

Med fremtidige pensJomster bhr 
det nok en annen dans! 

Andre saker i samme 
bladet. 

Det er innlegg om strømkrise og 
strømpriser. Det er helt uinteressant 
å snakke om strømprisen skal være 
30-40 eller 60 øre. 

Det er jo nettleia som er det 
"geniale" trekket som helt enkelt 
kommer til å ta livet av oss. 

Mange innlegg avsluttes med "at 
dette finner vi oss ikke i". Hvem er 
vi? Klart vi må fmne oss i alle saker 
så lenge ingen gjør noe med det! 

160000 medlemmer for eksempel 
er like hjelpeløs som David mot 
Goliat. (helt til stenene traft). 



Ny Byen vår 2-gruppe? 

''Byen vår" har det særdeles 
interessant på sine samlinger, og 
det er interesse i medlemsstokken 
for å starte en lignende gruppe. 
Gruppe l arbeider med byen vår i 
fortid, nåtid og fremtid; diskuter
er, disputerer, men ikke konklud
erer; med stor respekt for hveran
dres ideer - og spenner vidt i 
interesseområdet. Foruten saker 
til innvortes bruk, har gruppen 
levert fra seg solid dokumen
tasjon i flere eksterne saker, og er 
i farten med forslag om byens 
infrastruktur. 

Mangt kunne gruppen tenke 
seg å komme inn på, men den 
finner ikke kapasitet tidsmessig. 
Dette gir stor mulighet for andre 
medlemmer i PU som har lyst å 
gjøre det samme. 
Og i lang tid har 
styret ønsket å ta 
en gruppe som 
kunne favne også 
litt om de østligste 
delene av byen, 
foruten generelt. 

Poenget er at 
man skal ha en 
gruppestørrelse 
som er slik at alle 
deltagerne kan ta 
delta med hele 
seg. Som du vil se 
av artikkel annet 

sted i bladet har studiegruppeled
erne og styret tenkt gjennom litt 
tanker omkring dette. Skal 
selvfølgelig anvendes med bruk 
av sunt vett. 

Vårt medlem Terje Skogeng 
har meldt seg villig til å være 
kontaktperson for alle som har 
lyst å delta i Byen vår 2. Du tref
fer han på tlf 7013 O 108, og på e
post: skoter@online.no. Når dere 
kommer igang vil dere selv velge 
gruppeleder og innhold i 
aktivitetene. Byen vår l vil være 
fødselshjelp om det skulle være 
ønskelig. 

Leder der er Egil Mjelva. Stu
diekoordinator er Erna Marø, om 
dere skulle trenge hjelp. 
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Ny hjemmeside for U3A under utvikling 

På Landslwnferansen for 
Pensjonistuniversitetene i 
Norge i Bodø i sept. 06 ble vi 
raskt enige om d følge opp 
arbeidet som ble startet under 
konferansen i Ålesund i .Dor. 
Det ble nedsatt en ny arbeids
gruppe som skill arbeide med 
utviklingen av en side som du 
finner på. HYPERLINK 
"http://www.u3a.no" 
www.uJ&no. Denne gruppen 
består av Sjur Brande, Åle
sund; Eugen Landeide, Nedre 
Romerike; Karl A. Vaia, Asker. 
Jli skill i løpet av de neste to 
årene arbeide med dette pros
jektet J11wmmer også etter
hvert til å lage vår egen 
hjemmeside i Ålesund, og som 
kan knyttes opp møt denne 
uJa-siden. Alle gode råd og 
bidrag verdsettes. 

* Nettstedet skal være en 
databaseorganisering som 
alle norske PU' er inviteres 
til å kommunisere med, 
uten hensyntagen til den 
lokale driftsform PU' ene 
selv velger. Det presiseres 
at deltakende PU' er drives 
som de selv ønsker under 
en felles visjon som er 
uttrykt i U3A-konseptet. 
Eventuell tilknytning til 
utenforliggende organisas
joner skal være tjenlig for 
formålet. 

* Formålet er å danne et red
skap som kan gi enklere, 
fornyet eller bedre drifts
forhold for et PU. Hensik
ten er videre å kunne hente 
inn råd, veiledning, og 
informasjon fra en felles 
database, samt offentlige 

Landsmøtede/takere i Bodø 
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midler i forbindelse med 
egen virksomhet. Man 
arbeider etter minimum
sprinsippet, og lar utviklin
gen avgjøre om tilbudet 
skal bli større. Primært 
skal hjemmesidene være et 
redskap og et hjelpemiddel 
for deltakende PU'er. 
Sekundært for almenheten. 

• u3a drives under ansvar av 
en egen arbeidsgruppe som 
består av tre personer. 
Gruppen utfører ajour
føring av en enkel database 
som viser informasjon om 
og for deltagenede PU' er. 
Arbeidet med nettstedet 
gjøres på dugnadsprinsip
pet. Eksterne kostnader 
forbundet med opprettelse 
og årlig drift og vedlike
hold utlignes på brukerne 
tilknyttet nettstedet. 
Omkostningene beregnes 
til å bli under kr. 1.000 
totalt pr år. 

• Nettstedet administrerer 
sin hjemmeside med 
tilknyttede linker og/eller 
innhold som det enkelte 
PU selv gir til administra
tor. Så snart det enkelte PU 
selv har kompetanse kan 
det selv ajourføre sine egne 
D3A-sider etter avtale med 
administrator (passordtil
gang). Redaksjonsansvaret 
forblir hos administrator i 
arbeidsgruppen. 

Tilbud om deltagelse i 

Treskjæringskurs 

Vi har fått informasjon fra 
Hans Kristian Wist om at det 
er god anledning for våre 
medlemmer å delta i 
treskjæringskurs. Gruppen 
holder til i Eik-hagen på 
Aspøya, og de møtes ons
dager fra kl. 17-18 og holder 
på ti120-21 alt ettersom. 
Møtes også gjeme torsdager 
i tillegg. Alle har egen 
nøkkel, og kan benytte 
utstyret når som helst hele 
uken. 

Kontakt Hans Kristian 
Wist, helst på tlf. 90847077, 
eller 70156529, eller på: 
kristwis@online.no om du 
ønsker å være med i denne 
gruppen. 

Kurs i: 
"Hvordan redigere og bygge 
opp et medlemsblad, slekts

bok o. l. pi din egen PC" 
Bokens oppbygging 

Redigering 
Innsetting av bilder 

Henvendelse etterl5110-06 
Henning West, tlf. 70 13 ll 36 

hennwest@online.no 
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Gruppevekst og ekstern virksomhet 

I feUesmøtet mellom 
styret og studiegrup
pelederne i september 
06 ble vi enige om å 
ha feUes tanker om 
hvordan gruppene kan 
utvikle seg: 

* Gruppene skal være åpne for 
nye medlemmer. Dette ligger i 
vårt konsept. 

* Når man når et punkt hvor 
man føler at gruppen blir så stor 
at ikke alle tar anledning til å 
delta aktivt, eller det blir uprak
tisk, bør nye medlemmer tas inn 
underforstått at man bør dele 
gruppen i to innen rimelig tid. 

Gruppeledere orienterer studieko
ordinator. 

* Poenget er at gruppene skal 
være dynamiske. Det vil føre til 
fornyelse av gruppen at nye kref
ter og interesser kommer inn. 

* Grupper bør både kunne dele 
seg og slå seg sammen. 

* Nye medlemmer kan lære 
hvordan arbeidet i den opprin
nelige gruppen gjøres, ånden som 
hersker, osv. - og bringe dette 
videre til nye grupper i den ut
strekning de selv finner det 
ønskelig. 

* Hver gruppe skal være 
selvstyrt innen rammen av U3A
visjonen og vedtekter. 

* Når grupper behandler det 
samme, eller tar sikte på å kom
munisere eksternt til samme per-

Halvparten av deltagerne på fellesmøtet for gruppeledere og styre 
i sept.06 
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son/organisasjon, bør gruppene 
samtale på forhånd hva som skal 
bringes eksternt. Arbeid som 
gjøres i gruppene forblir internt, 
selvfølgelig. 

Det siste punktet krever litt 
mer forklaring, og dette er det vi 
ble enige om når det gjelder 
studiegruppers eksterne virk
somhet: 

* Virksomhet som er i tråd 
med vedtekter ønskes velkom
men. All virksomhet skal bidra til 
å høyne samfunnets respekt for 
Pensjonistuniversitetet, dets virk
somhet og deres medlemmer. 

* Fordi slik virksomhet kan 
fremstå som et uttrykk for hele 
foreningens virke, er det naturlig 
å be studiegruppene orientere 
styret om hva gruppen har til hen
sikt å oppnå med eventuell 
utadrettet virksomhet. Hvis virk
somheten kan være kontroversiell 
må godkjenning innhentes på 
forhånd. Styret avgjør i første 
omgang, og kan sende saken til 
årsmøte for beslutning. 

* Prinsippet som at man skal 
fremstå som samfunnsmessig 
skapende, positiv, ukontroversiell 
(mht. etnisitet, livssyn, o.l.), 
respektfull, nøytral og balansert i 
alle mellommenneskelige for
hold, er en selvfølge. Likeledes at 
man kan yte politisk påvirkning 
som er partipolitisk nøytral i alle 
sammenhenger. 

? • 

Utgangspunkt: 
l X l= l 
11 X 11 = 121 
111 X 111= 12321 

Hva blir resultatet når du 
ganger 9 stk l-tall med 
hverandre. 

D 
Tegn et kvadrat 
på et stykke 
papu. 
Prøv så med bare 
tre streker å dele 
det opp i 8 deler. 

Min mor kjøpte for lenge siden 
en konfekteske. 
Hun betalte kr. 25. 
Konfekten kostet 20 kroner 
mer enn esken. 
Hvor mye betalte hun da for 
esken? 
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Lese- eller regnevenn i Ålesund? 

Høgskolen i Bodø, Bodø Kommune og Pensjonistuniversitetet i 
Bodø har siste skoleir hatt et vellykket samarbeidsprosjekt som 
handler om at aktive eldre stiller opp som lesevenner, med tanke 
på å gi barn leselyst og lesetrening. 

I de siste årene har det gjen
nom internasjonale under
søkelser vært fokusert på at 
norske elever kommer dårlig ut i 
forhold til andre land når det 
gjelder leseferdigheter. Dette har 
myndighetene forsøkt å løse 
gjennom ny skolereform og nye 
læreplaner. Reformen fokuserer 

lO 

bl.a. annet på at lesing skal 
styrkes. Målet er at elevene må 
kunne utvikle seg til gode lesere 
i løpet av småskoletrinnet, noe 
som vil lette skolegangen i det 
videre læringsforløpet. 

Norge har ca 400 000 barn i 
aldersgruppa 6-12 år; dvs. den 
aldersgruppa hvor grunnlaget for 
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leseferdigheter legges for resten 
av livet. Det er nærmere 400 000 
"eldre" i aldersgruppa mellom 
67 og 80 år. Mange av disse er 
glade i å lese. I 2. og 3. klasse 
trenger barna mye trening i å 
lese slik at lesinga blir automa
tisert. Først da kan de fullt ut 
konsentrere seg om innholdet. 
Kan vi skape en forbindelseslinje 
mellom aktive eldre som er glad 
i å lese og barn som har lyst til å 
lære det? Når vi leser høyt for 
barna kan de konsentrere seg 
fullt og helt om innholdet, derfor 
er voksnes høytlesing en viktig 
aktivitet i denne perioden. Men 
det er også viktig at de får lese 
sjøl. 

AJle som har lyst til å være 
sammen med barn, er glad i å 
lese, og har lyst til å bruke litt av 
sin ledige tid til å kombinere 
disse to interessene, kan bli 
lesevenn. 

Lesevennene skal ikke lære 
barna å lese, men barna trenger å 
øve seg på å lese for å bli glad i 
lesing, og her kommer 
lesevennene inn i bildet. De skal 

22 pensjonister har vært i sving 
siste skoleår i Bodø, og rundt 

220 skoleelever, fortrinnsvis på 
2 og 3 årstrinn, har dermed fått 
anledning til å ha en lesevenn. 

være gode lyttere, positive, opp
muntrende, og de kan hjelpe litt 
forsiktig hvis barna står fast. Det 
kan også være lurt å prate med 
barna om det de har lest, det 
styrker forståelsen. 

Har du lyst å bli lesevenn -
eller regnevenn - kan du i første 
omgang si fra til kontaktperson: 

Grethe W. Bjørlo 
tlf. 70124534, 93411786, 
gbjorlo@online.no 

Vi går deretter i dialog med 
kommunen og en skole eller to 
og ser hva som da skjer. 

Vi trenger å ø/æ redak
sjonsgruppen for bladet 
vårt med en person. 

Vi ønsker å rullere litt 
på interessante opp
gaver. 

Kan du, som er inte
ressert i å være med på å 
utforme bladet videre, 
melde deg til: 

Sjur Brande? 
Alle adresser og num

mer står på baksiden av 
bladet. 

11 



r 

Internett gjør det lettere for oss litt eldre 

Man kan mislike det eller ei, men 
samfunnet legger opp til at det er 
store penger å spare på å bruke inter
nettets muligheter til en lang rekke 
dagligdagse ting. Her er en kjapp 
oversikt over hvordan dette verktøy 
brukes idag: 

Av pensjonistene er det 45% som 
nå har intemettilgang. Halvparten 
har en rask forbindelse over tele
fonkabel eller kabelnett som gjør at 
informasjonen kommer omtrent 
momentant. Eldre er den gruppen 
som vokser raskest med å ta det i 
bruk ifølge informerte kilder. Dette 
er jo naturlig fordi "alle" andre 
allerede er oppkoblet? V år 
studiegruppeleder på Data sier at 70-
80% av dem som deltar på våre 
datakurs har kjøpt bærbar PC. Per
soner generelt med høy utdannelse 
og høy inntekt i større grad enn 
befolkningen i snitt har internett 
tilgjengelig. 

En av storfordelene med nettbu
tikker er at det lett å finne varer og 
tjenester, fra hele verden om man vil. 
Vareutvalget er bredere og det er 
større mangfold, samt at man lett 
finner frem til den rimeligste gjen-

Søking etter informasjon: 95% 

standen. Bare på en reise kan man 
spare halvparten av det normale 
beløpet man ellers tar oppgitt på 
tradisjonell måte. For ikke å snakke 
om at du kan "se" forskjellige opp
legg på forhånd- før du velger! 

Siden det er lett å finne den 
rimeligste prisen på kostbare varer 
kan man rett og slett si at man sparer 
inn kjøpet av hele PC'en i løpet av 
kort tid. Et regnestykke som ble pre
sentert i en avis nylig kom frem til at 
man kan spare 10.000 kroner i året. 

Nå betyr kanskje ikke spart tid så 
mye for oss pensjonister (som har 
det mektig travelt med alt mulig 
likevel), men det er iallfall atskillig 
enklere og raskere enn å tråle rundt i 
byen. Så kan man gjøre mer for
nuftige ting heller. 

Menn handler typiske elektron
iske ting, musikk, film, program
vare, reiser. Kvinner søker helst mot 
klær og sportsartikler. 

Ifølge tallene benyttet 55% den 
norske voksne befolkningen, eller 
1.800.000 personer av oss, varer og 
tjenester i 2005. Økningen fra året 
før var på knapt 500.000, så det må 
være noe som gjør at så mange 
finner det fornuftig. 

Kommunisere med andre over elektronisk post: 86% 
Kjøp og salg: 80% 
Banktjenester: 77% 
Undersøke og bestille reiser og lignende: 63% 
Kontakt med det offentlige: 52% 
Kjøp av bøker, billetter, magasiner og enkle ting: 48% 
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Operatoren til "Eugene Onedin" 

Eli Førde Aarskog 

Eugene Onedin handler om 
uforløst kjærlighet, drømmer og 
lengsler. I år har vi vært så 
heldige at Elias Førde vil gi oss 
en introduksjon til hele historien 

på Høgskolen 19.okt. kl. 1800, og 
det er adgang også for de som 
ikke skal reise. Selve turen går 
23-24.okt., og vi bor og spiser 
meget godt på Nordfjord hotell 
med Eli Førde Aarskog som ans
varlig. 

I hovedrollene finner vi Espen 
Langvik som Onegin, Adele 
Eikenes som Tatjana, og Rickard 
SOderberg som Lenski. Steven 
Capone fra New York har tatt seg 
av scenografien sammen med 
elever fra Eid videregående skole 
og en mengde lokale ildsjeler. Vi 
var behørig imponert over resul
tatet i fjor. 

Det er en storstilt produksjon, 
med stort kor og danserer i tillegg 
til et solistlag på åtte sangere. 
Regissør er Jay Lesenger som er 
kjent fra Nordfjord tidligere, og 
musikalsk ledelse ligger hos 
Michael Pavelich. 

Skal du være med neste år er 
det bare å si fra tidlig. 

Turen også i år er forlengst fulltegnet, og vi ser frem til en like 
givende tur til Nordfjord som vi hadde i fjor. 

Full informasjon om reisen, fille detaljer, sendes nå ut til 
samtlige deltagere. 
Men den helt utrolige turen gjennom Bjørkedalen i 2005 er det 

neppe mulig å oppleve flere ganger. 
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Vi har tolv ure i huset 
alligevel slår tiden ikke til. 
Man går ut i sitt køkken 
henter kakaomelk til sin spinkle søn 
men når man vender tilbage 
er han blevet for gammel til kakaomelk 
kræver øl, piger, revolution. 

Man må udnytte tiden mens man har den 
Ens datter kommer fra skole 
går ut for å hinke 
kommer ind lidt efter 
og spør om man vil passe den lille 
mens hun og manden går i teatret 
og mens de er i teatret 
rykker den lille med noget besvær 
op i 3G. 

Man må udnytte tiden mens man har den 
Man fotograferer sin hidtil unge hustru 
med blodrigt sigøynertørklæde 
og som baggrund et yppigt springvand 
men næppe er billedet fremkaldt 
før hun forkynder at det så småt 
er bendes tur til at få folkepension 
så sagte vågner enken i hende 

Man vil gerne udnytte tiden 
men den blir vekk hele tiden 
hvor bliver den af 
har den nogensinde vært der 
har man brugt for megen tid 
på at trekke tiden ud 

Man må udnytte tiden i tide 
flakke om en tid uden tid og sted 
og når tiden er inde 
ringe hjem og høre 
"De har kalt 95 94 93 92? 
Der er ingen abonnent på det nummer." 
Klik. 
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Så minner vi om temaene ved torsdagsmøtene våre på Høgskolen i 

Ålesund kl. 1800 den siste tot·sdagen hver måned fremover: 

19. oktober: Introduksjon til operakvelden 
23.oktober ved Elias Førde; 

23-24. oktober: Operatur til Opera Nordfjord; 
30. november.: Bedriftsbesøk på Kunnskapsparken 

v/P. E. Dalen 
26. oktober: Jakob Sande-kveld 

ved Leif Ha våg; 
30. november: Bedriftsbesøk på Kumtskapsparken 

ved Per Erik Dalen; · 
25. januar: Eldre i trafikken 

ved Terje Nygård på Trafikkstasjonen; 

22. februar: Arsmøte 

Noen vil kanskje også benytte anledningen til å høre på litt spen-
nende ideer i et møte som Seniorsaken arranger, 

nemlig på Parken hotell 5. oktober kl. 1800: 
Hva er normal hukommelsessvikt - når er det sykdom? 
Dans og musikk som demensterapi. 
Foredragsholder er dr. Audun Myskja 

Nærmere jul skal vi i neste nummer av Midt i Blinken legge frem en 
oversikt over vårens temaer. Vi har en lang liste over aktuelle temaer, 
men vi tar gjeme mot tips om interessante ting. 

Servering på møtene: 
På temamøtene hjelper disse til :: 

28.09. Byen vår 
19.10. Media 
26.10 Litteratur 3 
30.11 Digital foto 

2007 
25.01.2007. Samfunn 
22.02.2007 Data 
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