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Leder 

Ånden som lever 

Det fortelles av Inge Eidhammer 
hadde holdt en riktig god julean
dakt i Borgundkirken, og det var 
så mye folk at han bestemte seg 
for å holde nok en andakt. Han 
arbeidet med en ny tale, men 
fant ikke helt ut av det. 
Han ruslet ut på kjøk
kenet og matlaging, og 
der stod det på en mel
kekartong: "Bruk han 
om att". Han takket, og 
gjorde så akkurat det -

· med stort utbytte. 
Jeg leste også på en 
melkekartong fra Tine 
en liten tekst: 
"Vi kaller det vinter . . . og 
vi tenker på snø og is og 
kulde, på vakre vinterland
skap, ishgte vann, skispor på llidda, 
lekende barn og mye mer. 
Men den norske vinteren stemmer 
ikke alltid med våre indre bilder. 
Den varierer fra år til år, ogfra sted 
til sted. Likevel er den aldri til å ta 
feil av. Naturen hviler i et kaldere 
favntak nå, og den varmen vi trenger 
er det opp til oss å skape. " 
Denne utgaven av bladet vårt går 
til mange andre enn våre med-

lemmer, og jeg syns det er riktig å 
fortelle at vi har som målsetting å 
skape denne indre varmen. Pen
sjonistuniversitetet ønsker å til
fredsstille behov både for å lære 
noe interessant og utvikle seg selv, 
og for sosialt fellesskap. 
PU i Ålesund har vokst til over 
150 medlemmer, og halvparten av 
medlemmene står for 2/3-deler av 

virksomheten i studie
gruppene, den andre 
halvparten foretrekker 
å være med på felles
tiltakene. Det som er 
gjennomgående er det 
enga.sjement alle viser. 
Antall studiegrupper 
vokser med nye inter
esseområd~r. Det er 
initiativ fra kompeten
te folk, og det er gøy! 
Hvis du er pensjonist, 
eller over 60 år, er det 

full anledning for enhver å være 
med. Du møter nye venner og del
tar akkurat så mye som du selv vil. 
Har du lyst. å ta opp en ny hobby, 
eller videreutvikle deg, sammen 
med likesinnede; har du kunnska
per du vil dele med andre, eller 
savner noen å være sammen med? 
Bli med da vel! 
Nå er det vår. 

Sjur 

Redaksjonsnemnd: Johan Hole, Åse Fagerslett, Marit Skuseth Wiig. 
Layout: Kåre Vatne 
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Minneord 

Arnhild Follestad 

Arnhild Follestad var en positiv og 
blid dame som bar sin sykdom og 
sine plager for seg selv, hun kjempet 
mot kreft i 5 år, men var så tapper at 
vi glemte hun var syk. 

I hennes yrkesaktive liv var hun 
kontordame hos Holms Fryseri og 
gullsmed Danielsen. 

Arnhild var gift med Rolf Folle
stad og sammen fikk de to barn. 

Arnhild og Rolf var svært glade i 
naturen og i særdeleshet i fjellet 
hvor de ferdes mye. 

Gustav Fugelseth 

Gustav gikk bort så alt for brått for 
oss alle. I Pensjonistuniversitetet var 
han aktivt medlem av studiegruppen 
Media .. Han var ikke minst en dyk-

tig sekretær i styret. 
Vi satte stor pris på hans egenska
per: -Lun humor og gode replikker 
i rett tid, - kjapphet til å fange po
enget i det som ble sagt i diskusjo
nene, -· strukturert og god til å for
mulere konklusjoner, -konstruktiv i 
å skape gode løsninger,- beund
ringsverdig innsats selv om helsen 
ikke var på topp. 
Ved bisettelsen var Ålesund kirke 
fullsatt, og det var hilsener fra en 
lang rekke foreninger og personer 
som satte pris på ham. Og ved sam
lingen på Odd Fellow etterpå var det 
mange, mange gode ord å høre. 

Sigrid Blomvik Maaseide 

Sigrid Blomvik Maaseide -
"Blommen" som hun ble omtalt som 
på folkemunne, er død 94 år gam
mel.Fru Blomvik Maaseide var jord
mor av yrke i et langt arbeidsliv, så 
det er ikke få sunnmøringer/ 
ålesundere som nikker på hode når 
"Blommen " blir nevnt. I Pensjonist
universitetet har vi hatt gleden av å 
ha Sigrid Blomvik Maaseide som 
medstudent. I mange år deltok hun 
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Vildudelta aktivt i 
P_ensjonis!u~iversitet i i\Jesunfi? 

Pensjonistuniversitetet er en del av 
en internasjonal virksomhet som 
gjelder alle pensjonister og alle i den 
3. alder (fra 60 år og oppover). Vi er 
en del av Folkeuniversitetet. All 
virksomhet er frivillig og åpen for 
alle; det kreves ingen forutsetninger 
utenom lysten til å være med, og det 
avlegges ingen eksamen. Formålet 
for oss alle er: 

Først og fremst å vekke lysten til å 
lære, og derved stimulere til hjerne
aktivitet, det som motvirker intellek
tuell reduksjon og for tidlig aldring, 

- dernest å gi pensjonister mulig
het til å ta kontroll over eget liv, 
istedenfor å være passiv tilskuer, 

- og ikke minst å være en sosial 
funksjon gjennom det å være med i 
et sosialt nettverk, og styrke egen 
identitet som motvekt mot passivi
tet, ensomhet og isolasjon. 

(Sigrid Blomvik Maaseide forts.) 

aktivt i ulike grupper, men de senes
te år har hun kun vært aktiv deltager 
på de månedlige fellesmøtene som 
vi har på Høyskolen. 

Sin høye alder til tross har hun 
vært aktiv med i diskusjonene, om 
det var ting som ble sagt som krevde 
korrigering eller presisering. 
Hun var en sterk dame med mening
ers mot, og i tillegg hadde hun en 
god replikk. 
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Livslang læring er basert på fire ele
menter sier UNESCO's Jack Delors
kommisjonen i "Læring: Den indre 
styr/æ": 

Lære å være 
- forstå seg selv 
- finne sine egne talenter 
- bruke sin egen styrke 

Lære å lære 
- lyst å lære mer, gir innsikt 
- erverve seg kunnskap, gir 

mestring 
- gjennom kunnskap oppnår 
man forståelse og refleksjon 
- lære å bevare og endre, med 
dannelse 

Lære å gjøre 
-praktisere - mestre -kommunisere 
Lære å leve sammen 
- deltagelse - ta ansvar - respektere 
andre - verdsette forskjeller 

Det var på det siste foredragsrnøte 
i slutten av mars at hun ble etterlyst 
da hun ikke satt på sin vante plass. 
Vi fikk da vite at fru Blomvik Maa
seide var syk, men det var med sorg 
vi mottok beskjed om at hun nå er 
død. Det er mange blant oss som i 
dag minnes henne med både sorg 
og glede, hun var nå tross alt det 
første menneske vi møtte her på 
jorden. 

Vi lyser fred over Sigrid Blomvik 
Maaseide sitt minne. 



Nye studiegrupper? 
Fotobehandlingsgruppe kan star
tes 

Det har gitt seg anledning til å 
starte en studiegruppe for fotobe
handling. Dette fordi Paul Williams 
har lyst å dele litt 
av sine kunnska
per med oss på 
hobbybasis. Han 
lider av ME og 
har i perioder 
konsentrasjons
vansker. Han er 
født i Ipswich i 
England og snak
ker dansk i tillegg. Fotografutdan
nelsen tok han på 70-tallet og jobbet 
i mange år som fotograf. Digitalut
viklingen var han med på fra begyn
nelse av, og har under
vist på forskjellige må
ter. 

Han er interessert i å 
finne en praktisk måte 
å hjelpe alle de av oss 
som har digitalt kamera 
med bruken av dette, 
fotografering generelt, 
datapro-grammene som 
f.eks PhotoShop og 
andre. Interessen er 
merkbar etter at denne 
muligheten ble nevnt · i 
siste informasjonsbrev, og det er 
bare å melde seg på til Erna Marø. 
Når vi har en passelig gruppe vil vi 

få til en praktisk løsning for alle, og 
så tar vi det derfra slik som i alle 
andre grupper. Vi holder vanskelig
hetsgraden på et for alle overkom
melig nivå. 

Datagruppen deles i to 
Datagruppen må deles 
·av flere grunner. Det 
kommer stadig til nye 
deltagere, og erfaringe
ne er svært delte. Det 
gjør at vi deler gruppen 
i to: Data B for begyn
nere, og Data V for vi
derekommende. Snakk 

med Jan Traagstad på tlf. 7014 0004 
eller 9098 7715 om dette direkte. 

Disse gruppene kommer til å måtte 
gå til omatt og omatt og omattatt. 

Finn din plass i dette samar
beidet og lær deg å bruke da
taprogrammer. 

Duppeditt-kurs 
Flere etterlyser det å lære å 
betjene allehånde rare og nye 
dingser; alt fra telefoner til 
dagligdagse innretninger. Si 
fra til Erna hva du er ute etter, 
og så finner vi en løsning på 
dette i samarbeid. 
Det er nå sjanse for at en del 
elever ved Skarbøvik ung

domsskole vil ta på seg å undervise 
oss i bruken av mobiltelefon, og i 
det å sende meldinger m.v. Over 
mobiltelefon. 
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Kunsten å bli gammel -
rimelig bra, kan vi ha mange 
gode år foran oss. Med et 
rikt og interessant liv, kan vi 
også føle oss flere år yngre 
enn vi egentlig er. Det er 
viktig å ta vare på helsa med 
riktig kosthold og med fy
sisk aktivitet. Vi må komme 
oss ut i frisk luft. Det gjør 
godt for kroppen, for kondi
sjonen og hjernevirksomhe-
ten. 

Agnete Tjærandsen 
holdt foredrag på Høy
skolen i Ålesund den 
l O jan. Temaet var 
kunsten å bli gam
mel -uten å bli det. 
Møtet kom i stand et
ter samarbeid med 
Ålesund Pensjonist
universitet, Senioruni
versitetet i Ulstein. 
Tafjord Kraft Pensjo
nistlag og Demensfo
reningen i Ålesund. 

Det var lederen for 
det nystartede senior
universitetet i Ulstein 
Gurid Saunes , som 
skaffet foredragshol
deren, og hun ønsket 
henne og hele forsam
lingen velkommen. 
Det møtte 76 perso

Agnete Tjærandsen. 72 
år er født i København. 
Utdannet sykepleier. 
Bosatt i Norge siden 
1954. Flere år i Bodø. 
Hun har vært fast til
satt som programleder 
i NRK. Når har hun 
bosted i Spania, og 
h~lder diverse kurs og 
foredrag. 

Vi har tid· til å reise og vi 
kan begynne i studiegrup
per der vi sammen med 
andre kan utveksle mening
er, ikke minst lære noe nytt. 
Vi skal ikke høre på andre 
som prøver å styre våre liv, 
Ansvaret er vårt eget. Vi 
skal utforske oss selv og 
hele verden om vi vil. 

ner , så det var klart at det var stor 
interesse for temaet . Selv om noen 
på forhånd mente det ikke var noe 
nytt å lære om dette emnet så greide 
foredragsholderen å fange tilhører
nes oppmerksomhet i over en time. 

Det å bli pensjonist er en 
ny tilværelse som vi selv må prøve å 
fylle på en positiv måte. Å trekke 
seg tilbake og ikke søke kontakt 
med andre, kan i verste fall føre til 
depresjon. 

Levealderen har steget betrakte
lig de siste årene, og hvis helsa er 
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Andre Bjerke sier det slik i 
sitt dikt: 

På jorden et sted. 

Tro ikke frosten 
som senker sin fred 
Av sne i ditt hår. 
Alltid er det påjor.den et sted 
Tidlig vår. 

Tro ikke mørket 
når lyset går ned 
i skumringens fang. 
Alltid er det på jorden et sted 
Soloppgang 

Å.F. 



l, 

"Eureka" (Jeg har funnet det) 

Bok av Agnete 
Vi kan ikke forlate Agnete Tjæ

randsen uten å komme inn på beret
ningen hun fortalte i begynnelsen av 
foredraget sitt den 10 januar. 

I ·heftet "Eureka" forteller hun 
mer om opplevelsen hun hadde på 
en høyde i Alfaz del Pi i Spania. 

Det var den nittende november i 
1988 da hun ble omstrålet av et in
tens lys .Hun kom i ekstase følte seg 
elektrisk samtidig som hun ble fylt 
av lykkefølelse og velvære. Energi 
strømmet ut fra kroppen hennes, en 
kraft som hun etter hvert skjønte 
hadde helbredende virkning. Det var 
vanskelig å erkjenne, før hun fikk 
bekreftet at hendelsen var virkelig 
og ikke bare fantasi. 

Lenge søkte hun etter forklaring 
på det som h~dde skjedd med henne. 
Forskerne vil ikke bortforklare slike 
hendelser, Og vitenskapen forsøker 
finne teorien som forklarer hva som 
skjer og hvordan enkelte mennesker 
kan få del i kraften som helbreder. 

Agnete Tjærandsen har opplevd 
å kunne helbrede syke, og hun hjel
per også andre til å helbrede seg 
selv gjennom å bruke egne ressur
ser, etter et bestemt program som 
Tjærandsen har utarbeidet. 

I heftet finnes mange teorier av 
forskere som for oss er vanskelig å 
forstå, men vi kan undre oss og 
grunde på det . 

Direktefly fra Vigra til Kypros 

På et møte mellom en rekke 
kommuner i vårt nedslagsfelt 6.april 
ble det besluttet å medvirke til at det 
går ut informasjon om tur-opplegget 
til VitalTour. Det blir avganger i 
uke 43, 45 og 47 - med 14 dagers 
fullservice pakke for under kr. 
6.000. Når dette blir kjent vil det 
erfaringsmessig bli rift om billette
ne. Full informasjon kan du få på 
følgende måter: 

VitalTour as, Postboks 32, 520 l Os, 
tlf. 5657 4750, faks 5630 5970, e
post info@vitaltour.no <mailto: 

info@vitaltour .no>, hjemmeside 
www.vitaltour.no <http://www. 
vitaltour.no> Påmelding skjer direk
te til en av disse adressene. Gjør ut
trykkelig oppmerksom på at du til
hører PU i Ålesund, da blir vi inn
kvartert i samme område. Det blir 
andre pensjonistorganisasjoner der 
også. Info om Kypros fmner du f. 
eks på www.info@ctosweden.org 
<http: / /www . info @cto sweden. 
org> . Du kan også ringe Sjur Bran
de eller Ragnhild for informasjon 
om dette om du ønsker, tlf. 7013 
7622 eller 9220 3697. 
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Velkommen som medlem i PU 
For at du skal kjenne vedtekter og formålet med vår virksomhet finner du i 
bladet litt informasjon. Det viktigste av alt er studiegruppene våre. Forening
en har vokst kraftig det siste året og nye grupper er helt naturlig, og en god 
sjanse til å starte noe nytt. Som du ser annet sted har vi en rekke grupper i 
funksjon, og en masse forslag om du ønsker deg noe annet. 
Føl deg helt fri til å komme med forslag som du kan :fa med deg flere på. 
Gruppene bør ikke være for store, derfor starter vi heller nye grupper enn å 
sprenge de gamle. Det er behov for å starte Kommunen vår som tillegg til 
Byen vår. Hver enkelt gruppe finner sin egen stil etterhvert. Si fra til vår stu
diekoordinater Erna Marø, adressen finner du nederst, om hva du har lyst til. 
Alt som har med studievirksomheten å gjøre er det Erna som styrer med, hold 
henne oppdatert. 
Gruppene våre består nå av følgende (som møter annenhver uke på 
biblioteket i sentrum): 
Engelsk litteratur v/Rannveig Siem. 
Litteratur 2 v/Erna Marø. 
Litteratur 3 v/Gerd Flatmark 
Byen vår v/Per-Henry Aarseth 
Litteratur l v/Olav Dahl. 
Media v/Johan Hole. 
Kunst v/ Alfhild Birkelund. 
Data B og Data V v/Jan Traagstad. 
Helse og velvære v/ Per G. Stoknes. 

Møter mandag kl. l 000-1145 
Møter mandag kl. 1200-1345 
Møter mandag kl. 1200-1345 
Møter tirsdag kl. 1000-1145 
Møter tirsdag kl. 1200-1345 
Møter onsdag kl. 1000-1145 
Møter torsdag kl. 1200-1345 
Møter på Folkeuniv. etter avtale. 
Møter etter avtale 

Om du bare ønsker å delta på fellesmøtene våre så er det fast den siste torsdag 
i hver måned, kl. 1800 på Høgskolen ved Fogdegården i Ålesund, og da på 
lokalet som heter Naftadjupet (om ikke annet blir sagt). Det som er planlagt 
foreløpig er som følger (høstsesongen kommer senere): 

28.april: 
26. mai: 

2-4 sept.. 
17-18.okt: 
12-13.nov: 

Årsmøte og omvisning på Color Line Stadion 
Unionsoppløsningen 1905 med vinkling mot Ålesund, v/Harald 
Grytten 
Landsmøte på Scandic hotell, Ålesund 
Opera i Nordfjord 
Frivillighetsmessse i Storhallen 

Trenger du hjelp med noe så si fra til en i styret. Du er velkommen til å være 
sammen med en hyggelig gjeng. · 
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Kosthold for eldre 

* Ernæringsfysiolog Anna-Katrine 
Havang Velle 

Anna-Katrine Havang Velle er 
næringsfysiolog på Ålesund Syke
hus. Den 31 mars holdt hun foredrag 
på Høyskolen om kosthold for eldre. 
Det var på et medlemsmøte i Pen
sjonistuniversitetet 

Det blev en trivelig kveld der den 
blide og dyktige foredragsholderen 
slo an en lett tone i et tema som er 
vanskelig nok. Det er slik at i eldre 
år avtar den fysiske aktivitet, og 
energiforbruket minker. Desto vikti
gere er det at kostholdet da har rik
tig nærings og vitamininnhold, som 
styrker helsa. 

Hjerte og karsykdommer er en 
trussel som vi må ta alvorlig .Mat 
med umetta fettinnhold holder blod
årene rene .Derfor vil kosteksperte
ne at vi skal holde oss til mat og 
drikke med umetta fett. Lyst kjøtt og 

fisk er å anbefale med frukt og 
grønnsaker i tillegg , likeledes lett 
melk og friskt vann. Tran med D 
vitaminer bør taes daglig. 

Gjennom diagram på storskjerm, 
kom det klart fram at ekte smør inn
holder mye metta fett i forhold til 
plantemargarin , eller olje. Vanlig 
kvit og brun ost må vi være forsikti
ge med. 

Gammelost, pultost og cottage 
cheese er å foretrekke. Gammelos
ten er forresten nesten helt fettfri, og 
er helt ypperlig for de som liker den. 
· Under et brødmåltid bør det på 

bordet stå grovbrød, sardiner i olje, 
makrell i tomat, sursild, kokt skinke 
og leverpostei Kokt egg iblant ska
der ikke, heller ikke syltetøy. 

Det er mye mer som kunne nev
nes . En time gikk i hvert fall fort, 
når et slikt viktig tema var oppe . 
Det var stadig underveis dialog mel
lom tilhørerne og foredragsholderen, 
med spørsmål og kommentarer . Ka
ker og sjokolade ble også nevnt . 
Hva tør vi unne oss av søte saker ? . 
Foredragsholderen sa at det skulle vi 
ikke være så redd for sånn i blant. 
Hun nevnte vi trygt kunne unne oss 
en sjokoladebit , helst med marsi
panfyll. Da hørtes et befriende sukk 
fra forsamlingen. 

Anna Katrine Havang Welle ble 
takket av nestleder Grethe Børs
Lind og overrakt en fm blomsterbu
kett som hun ærlig fortjente 

A.F. 
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Vedtekter til godkjenning pr. årsmøtet 2005 

Herved følger et forslag til fornyede 
vedtekter for PuiÅ. Det er foretatt 
en nødvendig redigering og klargjø
ring av enkelte punkter, uten at det 
er foretatt prinsipielle endringer. 
Vedtektene skal formidles til Enhets
registeret i Brønnøysund, det skal 
sendes kommunen fordi vi ikke er 
registrert i dens register over frivil
lige foreninger, vi skal delta på Fri
villighetsmessen til høsten, og vi 
skal presentere oss for nye medlem
mer og publikum, og ikke minst skal 
vi være en del av Folkeuniversitetet 
og tilpasset universitetets vedtekter. 

§l Formål 
Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
(PUiÅ) er en del av den internasjo
nal bevegelsen U3A. Den er en fri
villig, ideell og ikke-kommersiell 
forening som har til formål å gi pen
sjonister og andre over 60 år mulig
heter gjennom livslang læring til å 
sette seg inn i emner de er interes
sert i. PUiÅ skal være et forum for 
utveksling av kunnskaper og for 
menneskelig kontakt. 

§2 Organisasjon 
Pensjonistuniversitetet er administ
rativt og økonomisk tilknyttet det 
lokale Folkeuniversitetet. Egne 
medlemmer utfører mest mulig av 
det administrative arbeidet. Pensjo
nistuniversitetet forpliktes ved un
derskrift av styreleder i Pensjonist
universitetet. Om styret i PUiÅ ikke 
fungerer etter vedtektene, forpliktes 
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PUiÅ av Folkeuniversitetets lokale 
avdeling. 

§3 Medlemsskap 
Medlemsskap er åpent for alle pen
sjonister og andre over 60 år. 

§4 Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år innen ut
gangen av april, og innkalles av sty
ret med minst 3 ukers varsel. For
slag til årsmøtet må skje skriftlig og 
være styret i hende senest 2 uker før 
årsmøtet. Årsmøtet skal behandle 
følgende saker: 
l . Styrets årsmelding 
2. Aktivitetsregnskap og budsjett 
3. Forslag fra medlemmer og styre 
4. Fastsettelse av_ kontingent 
5. Valg av styreleder, styremedlem
mer på valg, to varamedlemmer, to 
revisorer. 
6. Valg av 3 medlemmer til valgko
mite for to år av gangen 
Alle valg og vedtak gjøres med al
minnelig flertall. Valg skal foregå 
ved skriftlig votering hvis noen ber 
om det. V ed stemmelikhet er styre
leders stemme avgjørende. · 

§5 Styret 
Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
ledes av et styre på 5 medlemmer, 
samt ett styremedlem oppnevnt av 
Folkeuniversitetet. 
Formannen velges særskilt av års
møtet, for ett år av gangen. 
Styret velger selv innen sin midte 
nestformann, sekretær, kasserer og 



Årsmøte 2005 

Det nye Color Line Stadion skal innvies i slutten av april. 
Pensjonistuniversitetet er invitert dit på sitt aprilmøte. Da skal vi få se stedet 
der Ålesund Fotballklubb skal spille sine hjemmekamper. Det blir spennende 
å se hva dette bygget er blitt til,- så møt opp til denne historiske begivenhe
ten! 
Dette møte er også årsmøte for PU. De viktigste sakene finner du i dette bla
det,- regnskap og budsjett (s. 13), forslag til vedtekter (s. 10) og valgkomite
ens forslag (s. 14) er tatt inn. 

* Arsmøtet holdes i år på Co/or Line Stadion. Møt opp og se l 

(Forts. fra s. lO) 
annet. 
Styremedlemmene velges for to år. 
Det tilstrebes kontinuitet såvel som 
fornying. Den avtroppende formann 
kan velges inn i styret som styre
medlem. 

minst 3 medlemmer etter rimelig 
innkallingstid er tilstede, derav for
mann eller nestformann. V ed stem
melikhet har møteleder dobbelt
stemme. 

§6 Endring av vedtekter 
Til styret velges særskilt to vara
menn, disse velges for ett år. 
To interne revisorer velges for to år 
av gangen, men slik at bare den 
eldste står på valg. 

Vedtak om endring av vedtekter · 
skjer på årsmøte og krever 2/3 fler
tall fra de fremmøtte. 

Styret er beslutningsdyktig når 

For å ha gyldighet må vedtektsend
ringer godkjennes av styret for det 
lokale Folkeuniversitetet før de trer i 
kraft. 
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Portrettet: 

Rannveig Siem 
Rannveig Siem, f Vik- filolog og 
tidligere høyskolelektor 
Alder: Fyller 76 år i august 
Fødested: Syvde i Vanylven 
Sivil status: Singel 
Etterkommere: 3 sønner, 5 bar
nebarn og 1 oldebarn. 

- . Hvilken bok ligger på nattbor
det? 

-Jeg har 6 bøker lig
gende på nattbordet, 
den jeg leser for øye- . 
blikket er "Vindens 
skygge" av Carlos Ruiz 
Zafon 

- Hva søker du etter i 
bøkene? 

- Opplevelse. Det å 
føle seg som en del av 
den historie som boken 
omhandler. Møter meg 
selv veldig ofte i bøke
ne. Språk er for meg en estetisk opp
levelse. Jeg liker å lese bøkene på 
orginalspråket , om mulig , spesiellt 
engelsk. Allsidige lesevaner, krim
og debattbøker likegodt som skjønn
litteratur. 

- Beste bok du har lest? 
- Vanskelig å velge. Min første 

bok mener jeg hadde tittelen 
"Ragnhild". Jeg kunne faktisk lese i 
en alder av 6- 7 år. Før jeg begynte 
på skolen. Jeg var nemlig født inn i 
en lesende familie, vi var en stor fa-

12 

milie sett med nåtidens øyne - 8 
søsken 

- Har du hele livet søkt lærdom? 
. - Ja for så vidt. Tok realskolen i 
Syvde og reiste til Oslo som 18 
åring og tok artium ved Oslo Kriste
lige Gymnasium. Var bestemt på å 
ta forberedende og studere, men det 
ble til at jeg utdannet meg til bar
sel - og spedbarnspleier ved Riks

hospitalet 
-Når ble du gift? 

- Gift i 1951 og fikk mitt 
første barn i 1952. Min 
mann ble sjømannsprest 
og vi reiste da til de 
Nederlanske Antillene i 
1956 - nærmere bestemt 
Curacao. Min rolle som 
sjømannsprestekone var 
allsidig. I tillegg fikk jeg 
min andre sønn der borte. 
Etter vel 6 år gikk turen 

til USA og St. Pedro hvor vi styrte 
sjømannskirka i 9 år. Under opphol
de i USA ankom søim nr 3. 

-Leste du mye for barna? 
- Sang, leste og fortalte historier. 

Det var en måte å opprettholde kon
takten med vår egne kulturhistorie .. 
Det følte jeg som viktig. Vi var tross 
alt 15 år i utlendighet. 

- Drømmen om forberedende og 
studier hadde ikke sluppet taket? 

- Den slapp aldri taket - i en alder 
av 40 tok jeg forberedende og for-



satte på Universitetet med studier i 
engelsk, kristendom, og historie. Jeg 
har hovedfag i engelsk. Fant min 
plass i skoleverket. Først 7 år ved 
Kolvikbakken Ungdomsskole og 
siden 19 år ved Høyskolen i Åle
sund, hvor jeg sluttet ved fylte 70 år. 

- Du er singel- er du ensom? 
- Rastløs ja i positiv betydning, 

søkende kanskje mer korrekt , men 
ikke ensom. 

- Pensjonistuniversitet hva betyr 
det for deg? Du er meget aktiv har 
jeg en følelse av. 

- Jeg søker lærdom og har valgt 
ulike grupper. Engelsk litteratur
gruppe, Byen vår gruppe, medie
gruppe og tur/helsegruppe. I tillegg 
mange år i styret for Pensjonistuni
versitetet. Det er aldri for sent å 
lære . I tillegg har jeg fått ett solid 
nettverk og en uvurderlig sosial om-
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gang. Så er det noen som tviler, legg 
tvilen til side å meld deg inn i Pen
sjonistuniversitetet. 

- Politikeren - vararepresentant i 
bystyret for Venstre. ·Hvorfor Venst
re? 

- Likte at Venstre vil legge mer 
ansvar over på den enkelte. Vi har 
selv ansvar for eget liv. Fortsatt ak
tiv. 

- Kuturinteresse utover bøker? 
- Er aktiv i Sunnmøre Mu-

seumslag , Ålesund Museumslag 
og foreningen Norden. 

- Å videreføre historien er viktig 
for den oppvoksende slekt .. 

-Glad i god mat? 
- Maten er ikke nødvendigvis det 

viktigste, men i sosial sammenheng, 
for eksempel i Aalesunds Lude
fisklag er det toppen. 

JH. 

Forslag til budsjett 2005 
Medlems kontigenter 
Inntekter medlemsmøter 

24 800,00 32 000,00 
21 290,00 23 000,00 

Statlig støtte 
Div. inntekter 
Sum inntekter 

2 827,50 3 000,00 
___ ---!..:15~0~3~3~.0=0- 2 000.00 

63 950,50 ,60 000,00 

Utgifter medlemsmøter 25 061,94 
Admin.kostnader 19 035,00 
Medlemsavis 8 700,00 
Reiseutgifter 4 651,00 
Utgifter studiegrupper 1 000,00 
Div.utgifter ________ 1:...=0:....1:....::6:....:.1..~.::0~0;._ 

68 608,94 

Underskudd 4 658,44 

17 000,00 
13 000,00 
15 000,00 
6 000,00 
3 000,00 
6 000,00 

60 000,00 
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Opera tur til RlgolettJl~ i ~N.ordfjord 
Toralv Maurstad kjem tilbake til 
Opera Nordfjord i årets produksjon, 
den tragiske Rigoletto av Verdi. I 
fjor gjorde han rolla som Baron Mir
ko Zeta i Den Glade Enke, i år skal 
han debutere som operaregissør. Av 

2003 som Sacristan i Tosca. Koret 
vert sett saman av menn frå heile 
Nordfjord og distrikts-musikarar, 
musikklærarar, musikkstudentar og 
frilansmusikarar utgjer det profesjo
nelle orkesteret. 

Plakatkunstnar i år vert Står
heimskunstnaren Øyvind 
Botn 

solistar har dei fått to næ
rast legendariske songarar, 
barytonsongarane Thor
bjørn Lindhjem som Ri
goletto og Knut Skram 
som Monterone. Lindhjem 
har tidlegare gjort tittelrol
la i ei årrekkje ved Den 
Norske Opera, og Knut 
Skram, med mor frå *Regissør er Toralv 

Bryggja og far frå Måløy Maurstad 

Vi har bestilt billetter og du 
kan melde deg på når som 
helst til Grethe Børs-Lind, 
Hatlahaugen 15, 6016 Åle
sund, tlf 7015 5343. Avreise 
med buss mandag 17.okt., 
overnatting, og retur neste 
dag. Det blir lagt opp til and-

har ei imponerande inter-
nasjonal karriere å vise til. Som dot
ter til Rigoletto får vi sjå og høyre 
sopranen Trude Helen Binderø, 
som har blitt engasjert som Gilda. 
Den svenske mezzo-sopranen Anna 
Einarson skal synge Maddalena og 
av lokale krefter f'ar vi igjen høyre 
Gunnar Domstein, som vi høyrde i 

re besøk på veien. 
Operapakken har vi fått tilbud om 
dekker lokal transport, servering før 
forestillingen, gode billetter i amfi, 
3-retters middag, overnatting og fro
kost for kr. 1.100 per person i dob
beltrom (kr. 1350 i enkeltrom). Buss 
Ålesund- Nordfjord og retur kom
mer i tillegg. 

Valgkomiteens innstilling til valg av tillitsmenn: 
Leder: Sjur Brande gjenvalg, l år 
Styremedlemmer: Grethe Børs-Lind ikke på valg 

Asbjørn H. Johansen gjenvalg, 2 år 
Erna Marø gjenvalg, 2 år 
Sigmund Saure ny, l år 

Varamedlemmer: Marit S.kuseth Wiig ny, l år 
Grethe W. Bjørlo ny, l år 

Revisor: Kjell Saure ny, l år 
Styret legger frem forslag til ny valgkomite på årsmøtet. 
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Annonse: 

Trenger huset og hagen din litt stell? 
Vi har vært så heldige å få forbindelse med en hyggelig kar som kan ta seg 
av alle disse tingene som vi ikke får gjort rundt og i huset. Hvis du har behov 

for ting som: 
Plenklipping og stell av blomsterbed 
Rydding av skog og store trær 
Klipping av hekk 
Høytrykksspyling av uteområde 
Renhold av sluk og takrenner 
Rydding/vasking i kjeller, loft og garasje 
Vindusvask ute og inne eller oppussing 
Tilsyn med huset når du er borte 

... og lignende vaktmestersaker- så ringer du til Hus 
og Hage Service, Svein Kjøllesdal på tlf. 9340 1161, 
e-post: hus.hage@online.no 

En liten investering i vedlikehold av hus og hjem betaler seg mange ganger, 
og gjør det mer trivelig og trygt å bo hjemme så lenge som mulig. 

Vi presenterer: 

Litteraturgruppe 2 består av 10 damer som har det trivelig i lag. Våkne,
samtidsorienterte,- med forskjellige meninger- men alle f'ar komme fram med 
sine synspunkter. Det er hver sin gang å velge bok. Den som velger boken, 
finner fram stoff om forfatter samt aviskritikker, og leder møtet. 
I høst var vi med til Gålå og fikk se Peer Gynt-spelet. Vi var godt forberedt,
vi hadde brukt to møter på å lese om rollen og om forfatteren. 
Vi har også vært i teater et par ganger i forbindelse med bøker vi har lest. 
På gruppemøtene blir det også tid til en liten kaffepause. 

Gruppe 3 Leder Erna Marø 
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Sjur Brande # Grethe Børs· Lind Asbjørn H. Johansen 

"'it 

Erna Marø Rannveig Siem Egil Mjelva, vara 

Styreleder SJur Brande, Ørnl!'tua 4 6009 Ålesund. 
Tlf70f3 7622, faks 7013 7409, mobil9220 3697, sjur.Q!:ande@c2i.net 

Nestleder Grethe Børll-lrind, Hatlahauøen 1~, 6016 Åtestma:ru. 7015 5343, 
boers-li@frisurf.no · 

Kasserer Asbjørn H. Jobusen, lnste Holen 14, 6011 Ålesund. Tlf 70147232 
faks 7014 7230, mob.92839468, jsolveig@online.no 

Studiegruppekoordlnater Erna Marø, Hatlevika 38,6016 Ålesund. 
Tlf7015 5781 l 4525 8416 

Styremedlem Rannvelg Slem, Borgundv. 166 c, 6008 Ålesund, Tlf. 7012 2106 
Folkeunlversitetet: Ragnar Johansen, Sundegården, 6010 Ålesund. 

Tlf7017 2660,701574059, mob. 92608684, ragnar.johansen@fumr.no 


