
Hva kan gjøre pensjonist
tilværelsen mere 
meningsfylt? 

Les inne i avisa hva 
som skjer! 

En fredelig Jul og et Godt Nytt år 
ønskes alle våre lesere! 
Bli med på årets første Julegrøtl 
På Høyskolen torsdag 6. januar 
kl. 17.00. Arnstein Lothe kåserer 

ANN STEIN 
LOTHE 
kommer 
opprinnelig fra 
Gloppen i 
Nordfjord. 

Han begynte som 
kapellan i 
Borgund menig
het i 1991 og 
bodde da på 
Ellingsøya. 
Tidligere var han 
sjømannsprest 
både i Singapore, 
Montreal og 
Antwerpen til 
sammen 9 år. Han 

har også tjenestegjort i Makedonia og Kosovo som feltprest i de 
fredsbevarende styrker. 

l 2002 fikk han stillingen som sokneprest i Borgund, og bor nå i 
prestegården. 
På medlemsmøte i Ålesund Pensjonistuniversitet skal han den 6. 
januar kåsere over temaet "De hellige tre konger". 

DE HELLIGE TRE KONGER 
I Matteus 2. kap. berettes det om tre vise menn som kom for å ti lbe 
kongebarnet som var født i Betlehem . Beretningen om de vise 
menn ble etter hvert gjort om til de "Tre hellige konger". Kaspar , 
Melkior og Baltasar. Den 6. januar, "Helligetrekongersdag" ble 
feiret (etter Gyldendals store leksikon). 

2005 blir et år full av aktiviteter 

100 års markering av unions
oppløsningen. 

Matfestivalen med Seniordag i 
august. 

Landskonferansen for 
Pensjonistuniversiteter i 
september. Les mer side 4. 

Se vårens møteprogram på siste 
side. 

Les videre på side 2 og 3 hva 
Mediagruppen og Engelsk 
Litteraturgruppe driver på med. 

Sett av mandag 1 O. januar kl. 18.00 på 
Høyskolen. 
Agnete Tjærandsen, kjent fra NRK, holder 
foredrag om "Kunsten å bli gammel- uten 
å bli det". 
Inngangspenger ca. kr. 100,- pr. person. 

Sammen i Pensjonistuniversitetet blir det meste mulig!! 
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Redaktøren har ordet 
I Pensjonistuniversitetet skal 
vi høre om og diskutere 
interessante temaer. Ikke 
delta i noen form for parti
politikk. 
Men generell politikk har 
flytende grenser. Saker og 
ting som rører seg i samfun
net, er mer eller mindre poli
tikk. 

Selvsagt er hvert medlem fri 
til å delta i politikk så mye 
man ønsker. Men altså PU er 
upoliti sk. 
Noe som også vår avis "Midt i 
Blinken! vil være. 

Egil Mjelva 

At samfunnet rundt oss og i landet for øvrig interesserer 
oss, er bare et sunnhetstegn på at vi er oppegående. 

Hver dag i aviser og TV blir vi neddynget av saker. Det blir 
rett og slett umulig å ta stilling til alt dette. 
Vi bor i Ålesund kommune som de siste årene er styrt av 
politikere som ikke er i stand til å si nei til noe som helst. 
Slik har de satt seg selv i en umulig situasjon. 

Nå blir det "å slukke branner" hver dag. Med jevne mellom
rom kommer rådmannen med melding om budsjettoverskli
delser, med påfølgende nødvendighet av å kutte i tjenester. 
Hva skal kuttes? Hver gang er det helse og hjemmebase11 
eldreomsorg som får gjennomgå. Smertegrensen er for 
lengst overskredet.Hvorfor skjer dette hele tiden? Fordi det 
bevilges for lite penger!! 

Vedlikehold av offentlige bygg med tilhørende gressklip
ping og snøbrøyting er tilsynelatende helt opphørt. 
Hvor er visjonene og langtidsplaner? Hvorfor fungerer ikke 
enkle ting som gikk ann før? Penger? 
Var det så mye mer penger den gang da? 

Slik er altså kommune Norge. Samtidig har vi en stats
minister som bare sk.J·yter av hva regjeringen har gjort og 
skal gjøre. Mens landet forgår! Det er helt utrolig. 
Men rør ikke oljeformuen. Den er til fremtidige generasjo
ner. Hvem kan garantere at formuen plutselig ikke er borte? 
Eller hvis den ikke er det, så blir den det når disse fremtidi
ge generasjoner må bygge opp igjen landet. 
Veier, skoler, sykehjem og kirker. Var det ikke bedre å bruke 
noen av pengene nå, mens vi har dem, til slike faste verdi
er? 

Er vi alle handlingslammet? Pensjonistene som selv er ranet 
i årevis av staten, ser kanskje klarest galskapen. På den 
annen side er det også vi som liker minst av alt å syte og 
klage. 
Men et hjertesukk av og til letter litt på trykket. Slik at opti
mismen får levelige kår. Vi har arbeidslivet bak oss. Det har 
lært oss at det vi trenger er visjoner , fantasi og livsglede. 
Ordet er fritt i avisa vår. La oss sammen gjøre den til det den 
er ment å være, nemlig "Midt i Blinken"! 

Utgiver: Styret i Pensjonistuniversitetet 
Redaksjon: Egil Mjelva, redaktør 

Åse Fagerslett og Johan Hole 
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Engelsk Litteraturgruppe 
Studiegruppa "engelsk litteratur" er ny av året. Vi startet den 6.sep
tember, og møtes annenhver mandag kl.lO.OO i et grupperom i lav
blokka på Rådhuset. 

Ideen om en studiegruppe i engelskspråklig litteratur, kom under et 
styremøte på vårparten i år. 
Noen av oss grep tanken ,og under kaffepausen etter fellesmøte i 
mai,fikk den nye gruppa åtte medlemmer. 
Vi har plass til to til. Åtte til ti deltakere synes å gi best utbytte for 
medlemmene. 

Allerede i mai var vi samlet til et forberedende møte om gruppe
arbeidet. Vi drøftet opplegget og ble enige om en "sommerbok" som 
en slags oppstart. 
Vi la sterk vekt på at dette ikke skulle være et språkkurs, men en sam
talegruppe hvor vi snakker engelsk når deltakerne er samlet. Alle leser 
samme boka, en roman eller en novelle, på originalspråket. 
I gruppemøtene samtaler vi om innholdet. Ved hver ny bok vil en av 
deltakerne innlede med informasjon om forfatteren og kritikk av boka. 
Biblioteket er behjelpelig med å skaffe dette stoffet, men innlederen 
må oversette innholdet da det ofte bare finnes på norsk. Litt av en 
utfordring! 
Biblioteket er svært imøtekommende når det gjelder å skaffe bøker. 
Dette setter vi stor pris på. 

I løpet av sommeren og høsten har vi lest fem bøker. Både britiske og 
amerikanske forfattere er på agendaen. Etter hvert vil vi inkludere også 
andre lands forfattere som skriver på engelsk,for eksempel Sør
afrikanske. Vi synes det er interessant å se hvordan hver forfatter 
avspeiler sitt lands fortellertradisjon og kultur. 
Gruppedeltakerne trives godt sammen, tonen er god og åpen. 

Leder: Rannveig M. Siem 

Ser du den stjerna 

Ser du den stjerna som stråler 
ser du den lyser for deg 
Gjennom eit farefullt landskap 
skal ho i dag vise vei 

Vismenn fra landet langt borte 
såg denne stjerna som brann 
like til Betlehem for de i 
barnet i krubba dei jånn 

Fra dikt av Haldis Reigstad 



Så er vi endelig i gang. Gruppa består nå av l O vitebegjærlige. Etter råd 
fra andre gruppledere så er dette en fin størrelse. 
Etter 43 år i NRK så var det kanskje naturlig at, Johan Hole som leder 
gruppa, la første møte til NRK Møre og Romsdal sine lokaler i Parkgt. 
Først fikk gruppa en historisk skisse om NRK Møre og Romsdal fra 
den spede begynnelse i 1925 via lov om Kringkasting som kom i 1933, 
til dagens utsendelser i radio, fjernsyn, intemett mv. 
Gruppa fikk en helt dagsaktuell innføring i hvilke problemer en kan ha 
å hanskes med når en skal formidle nyheter. Redaksjonssjef Svein 
Smørdal fortalte om hvordan en løste problemene en hadde da en per
son ble meldt savnet i Rindal og den påfølgende leteaksjon. 
Utfordringene stod i kø ettersom klokka gikk og avstanden til nærmes
te NRK innstallasjon var lang .. Historia gav til fulle ett innblikk i hvil
ken grad tid, avstand og ikke minst etiske normer kan være med på å 
forme ett produkt. Gruppa var meget fornøyd med den innføring de 
fikk om produksjon og distribusjon av lyd og bilde. I tillegg vanket det 
kaffe og småkaker. 

Neste møte hadde som tema.: "Innsynsrett, informasjonsplikt og pres
sereglementet til Ålesund kommune". Informasjonskonsulent Eli Anne 
Tvergrov som vi hadde bedt om å utrede emnet, gjorde det på en inter
essant og engasjerende måte. 

"Hvor henter gruppa sin informasjon i dagens nyhetsbilde" var et tema 
som viste at gruppa virkelig søker vidt etter å oppdatere sine kunnska
per. Sunnmørsposten og NRK er kanskje de viktigste kildene, men en 
rekke andre riksdekkende aviser, radio, TV og intemett var naturlige 
informasjonskilder. En skal heller ikke kimse av den informasjon en 
kan få i omgang med andre. 

Av ulike årsaker har frammøte vært dalende. l uke 47 må nok snøværet 
ta sin del av skylden. 

l. desember inntok vi Sunnmørsposten med redaktør Harald Kjølås 
som vertskap. Vi fikk høre om Sunnmørspostens fortid, nåtid og fram
tid, en meget spennende stund. Lokalhistorie på sitt beste. 

Om det er noen som kunne tenke seg å være "vikarer" til gruppa 
så ta kontakt med Johan Hole tlf. 913 88 808. 

DET KIMER NU TIL JULEFEST 
Hjalmar Norwall Jacobsen (1894-1967) var en sentral entertainer og 
revykunstner i hjembyen Ålesund. Men i det daglige var han bestyrer 
ved sin egen handelsskole. Jacobsen brukte kunstnernavnet Jack 
Norwall. Han hadde sitt eget ensemble på ikke mindre enn 40-50 perso
ner. Der var Mannskoret Varde under Carsten Borch Walderhaugs takt
stokk med, Mandolinkapellet, pianisten Oscar Henrii, trekkspilleren 
Sigurd Foss, Jack Norwall selv, broren Peder Schjell Jacobsen, "samt 

VINTER SKISSE MOT JUL: 

Desembers o l 
Nølende opp over åskanten, 
Blekt skinn på stein og stuer i vinter/andet. 
Mørketid i nord 
Skumringstid i sør 
Måne i ny og ne 
Nordlys over nattehimmelen 

Tusen lys ji-a byens mange vinduer 
Tusen skjebner bak rutene, 
I gatene, 
På fabrikkene 
Skremmende statistikker om ensomhet 
Og.fi'ost verre enn kuldegradene. 

Da ser vi den på nytt 
S(jernen over stallen -
Veiviseren ji-a en annen virkelighet. 

Det er langt igjen til alt er .forstått -
Vi jånder i mørke på veien mot Betlehem. 
Desember er blek og matt-
Natten råder-
Men LYSET er tent - Håpet er der 
Og vi er alle underveis -. 

Elsa Marie Mo 

kvinnelige og barnlige familiære sanglige artister," som det het i presenta
sjonen. Norwall var selv tekstforfatter og instruktør. 

Jack Norwall var et kjent og kjært radionavn i 1930-årenes Norsk riks
kringkasting - lokalt, men vel så mye på riksnettet. Blant mange perler, 
vakte et juleprogram i 1935 spesiell oppmerksomhet. Det het Det Kimer 
Nu Til Julefest, og var en nordisk samsending. 

Jack Norwall er "et av de aller beste navn kringkastinga nu kan by på," 
skrev programsjefThorstein Diesen i NRK i en forhåndsomtale. Derfor ble 
han valgt til å stå for det norske bidraget. 

Arbeidet med den nordiske sendinga tok mye tid. "Oppgaven var stor -
med daglige prøver, grublende netter og svettende mareritt," mintes Peder 
Schjell Jacobsen mange år senere. Og da sendekvelden kom, var det både 
høy spenning og trangt om plassen i NRK-lokalene i Kipervikgata. "I det 
begrensede området på studioloftet var ensemblet stuet sammen i en kom
pakt masse. Sentralt i flokken en årvåken og rettledende programsekretær 
Kristian Langlo og en blek, men tilsynelatende nedkjølt programforfatter 
Jack Norwall. Et stort og et lite spett hang oppunder taket og skulle illu
dere kirkeklokker. Dombjellene var på plass, det samme en rekke andre 
lydremedier, barneleker og brusflasker som skulle brukes i barneselskap, 
og mye, mye mer. Midt i rommet, i en enkel snor, hang den beryktede suk
kerbit, mikrofonen, hvorigjennom alt skulle formidles til inn- og utland. 
Og da tekniker Oskar Stinessen gav klarsignalet Nu! , var det ingen vei til
bake. Vi var på lufta, for anledningen faktisk iført smoking." 

Programmet ble en knallsuksess. Det kom bunkevis med takkebrev, og avi
sene rundt om i hele Norden, til og med hovedstadsaviser som Politiken i 
København, var fulle av lovord. Norges bidrag var kveldens beste, fastslo 
de. 

Asbjørn Gjærde 



Start studiegrupper 1. halvår 2005 _ 
Gruppe Oppstartdato Sted Gruppeleder 

Engelsk Litteratur Mandag 10.01 kl.1 000-1145 Ålesund Bibliotek Rannveig Siem 
Litteratur 2 Mandag 10.01 kl.1200-1345 Ålesund Bibliotek Erna Marø 
Byen vår Tirsdag 11 .01 kl.1000-1145 Ålesund Bibliotek Per-Henry Aarseth 
Litteratur 1 Tirsdag 11 .01 k1.1200-1345 Ålesund Bibliotek Olav Dahl 
Media Onsdag 12.01 kl.1000-1145 Ålesund Bibliotek Johan Hole 
Kunst Torsdag 13.01 kl.1200-1345 Ålesund Bibliotek Einar Aakvik 
Data Torsdag 13.01 kl.1500-1700 Folkeuniversitetet Jan Traagstad 
Helse og velvære Søndag 16.01 kl.1200 Vil variere Per G. Stoknes 

Gruppene disponerer lokalene til samme tid annen hver uke til medio juni. 

Landskonferansen U5 

Scandic hotell, til høyre, ligger midt i Ålesund havn, og du lwn godt ligge med båt 
ved bl)•gga ha Den berømte Fjellstua til venstre i bildet. 

Arbeidsgruppen som legger opp programmet for Landskonferansen for 
Pensjonistuniversitetene i Norge har hatt det "fole kaule", for at du skal ra 
det samme. Den har satt sammen en rekke interessante opplegg for både 
møtedeltagere og ledsagere i dagene 2-4 september 2005. 
Vi skal holde til på Scandic hotell. Vi sjekker inn før kl. 1800 fredag 
2.sept. Hotellet ligger i bysentrum, mot nord og øst i havna på nordsiden 
av byen, og gir lett adgang til det som foregår rundt om. Rett bort i gata 
ligger trehusene som stod igjen etter brannen i 1904, med glassverksted, 
fiskerimuseum, teaterfabrikken og forskje llig. Det blir en utstilling av 
håndverksgjenstander på hotellet. Fotomotiver finner du overalt. Felles 
middag med byens spesialitet som hovedrett. 
Kort fortalt er hovedpunktene for møtedeltagerne som følger, mens det 
legges opp egne program for ledsagere: Lørdag kl. 0900 foregår registre
ringen til møtene, og vi blir ønsket velkommen av ordfører Tonning. 
Første faglige tema lørdag blir Ti lstandsrapport om forholdene idag, fra 
FU sentralt. Deretter følger tema 2: Resultatoversikt over undersøkelse 
om hvordan alle U3A er tilknyttet en overordnet, ekstern organisasjon, og 
hvordan tilknytningen fungerer. Hvordan skjer kommunikasjonen med 
medlemmene? Etter lunsj tar vi 3) Organiseringen av arbeidet innad eller 
også kalt Ting å tenke gjennom. Dette danner grunnlaget for viktige grup
pediskusjoner utover ettermiddagen. Så runder vi av det faglige tidlig på 
ettermiddagen, og går over til felles sight-seeing og det hele. 
Byvandringene er blitt landskjent etterhvert, og det er noe du ABSO
LUTT ikke vil gå glipp av! Middag med gjester om kvelden på hotellet, 
og hvis vi får viljen vår, et helt spesielt orkester før middag. Vi har bestilt 
en normalt spektakulær solnedgang som vi kan nyte fra hotellet og Moljå 
i rolige former mens "drøsen går om åndelege ting". 

Møteprogram for 1. halvår 2005 
Fast møtested for temamøtene: Auditorium Naftadjupet, 
Høgskolen i Ålesund. Møtene starter kl. 1800 {først fore
drag - deretter medlemsmøte med kaffe) 

6. januar Årets første ju legrøt på Høyskolen med 
Arnstein Lothe 

10. januar 

27. januar 
(torsdag) 

24. februar: 
(torsdag) 

31 . mars: 

(torsdag) 

28. april 
(torsdag) 

26. mai 
(torsdag) 

Kunsten å"bli gammel - uten å bli det, ved 
Agnete Tjærandsen 

Tema: "Storbyen Sunnmøre" 
Foredragsholder: Dag Bjørneset 

Tema: "Pomorhandelen" 
Foredragsholder: Arne Edvardsen 

Tema: "Helse og næringsinnhold i maten 
vår" 
Foredragsholder: Ann-Katrine Havang Velle 

Besøk og omvisning på Color Line Stadion. 
Årsmøte, enkel servering, samme sted 

Tema: "Unionsoppløsningen 1905 med 
vinkling mot Ålesund" 
Foredragsholder: Harald Grytten 

Søndag kl. l 000 tar vi Sammendrag av ideer og synspunkter fra gruppe
diskusjonene. Deretter blir det årsmøtesaker fremover mot lunsj . Tenk 
gjennom forslag til saker snarest. Her skal også neste vertskapssted vel
ges, og det kan jo være greitt å begynne i god å markere ønsker om å 
overta. 
Så runder vi av det hele, og spiser lunsj kl. 1300. Og reiser hjem full av 
ideer og hyggelige minner. 
Vi legger ut alle detaljer på egne hjemmesider under "http: //www.fu.no" 
slik at du der kan finne detaljene etterhvert som ting kommer på plass. 
Papirmessig informasjon sendes i desember, med første svarfrist på fore
løbig påmelding ca. 20.januar; det ferdige programmet sendes ut medio 
mars; og vi må sette bindende påmelding til ca. ! .mai . En del detaljer blir 
da sendt til deltagerne ca. 1.juni. Deretter ser vi frem til å møte aktive, 
hyggelige pensjonister til en givende helg i september 2005 . 

HVORDAN BLI MEDLEM? Ta kontakt med formann Sjur Brande på telefon 70 13 76 22 


