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Org.nr. 987 814 217 

Bankkonto 3910 26 50933  
Våre nettsider finner du på 

www.puiaa.no  
E-post: post@puiaa.no 

I denne utgaven:: 

Medlemsblad nr. 65   -   JANUAR 2019 

Medlemsblad 65 

Møter, temamøter og turer fremover 
 

31. JANUAR «Mørkets musikalske opplevelser» v/ professor Magnar     
  Breivik fra NTNU i Trondheim - se side 10 i dette bladet 

28. FEBRUAR 1) ÅRSMØTE   2) Reiseskildring fra Georgia og Armenia            
          v/ Reidun Haavik 

28. MARS  "Leve hele livet"  i  "Nye Ålesund"  v/ Brit Krøvel  

25. APRIL Revolusjonsåret 1917 v/ Per Egil Hegge  

23. MAI  «Språket vårt» v/ Gunnstein Akselberg  

MAI  Tur til Myklebustskipet  (detaljert info i april-bladet)  

Se gjerne på våre hjemmesider www.puiaa.no for oppdatert informasjon 

Det faste er at vi møtes siste torsdag hver måned, på Høgskolen i lokalet Naftadjupet, kl. 18:00—og at vi 
møtes til sosialt samvær etterpå, over en kopp kaffe og litt å bite i. Inngangspenger kr. 50,- 

Jeg vil gjerne bli medlem av Ålesund Senioruniversitet 

Fornavn:__________________________Etternavn:_____________________________                                     

Fødselsdato (må oppgis):_______/___________/_________  

Gateadresse:______________________________________  

Postnummer:_____________Poststed:_______________________________________ 

Mobiltelefon:________________________Fasttelefon:__________________________                     

Din epostadresse:______________________________________                                             

Bladet blir sendt pr. epost til alle medlemmene.  Ønsker bladet også i posten____  (sett X)     

 

Medlemskapet er gyldig når kontingent er betalt til konto 3910 26 50933  

  (Husk å oppgi eget navn ved innbetaling).  

Du må gjerne melde deg inn ved å sende en epost med alle opplysningene til:  post@puiaa.no 

 

 

 

 

 

Januar er årets første måned og har 31 dager. Den 

er oppkalt etter den romerske guden Janus, romersk 
gud for all begynnelse. Guden har fått sitt navn etter 
det latinske ordet for dør (ianua), og symbolsk vil 
det si at januar er åpningsmåneden – «døra» inn til 
det nye året. Januar ble vedtatt som årets første 

måned i år 154 f.Kr. av det romerske senatet. Ro-
mernes navn på måneden var Januarius. På norrønt 
ble måneden kalt Torre(en jotne, og representerer 
en form for eldre naturguddom som er vagt definert 
i norrøn mytologi). På klassisk latin ble måneden kalt 
(mensis) Ianuarius.[1]» 

Ålesund Senioruniversitet
Folkeuniversitetet

Ytre Hjørundfjord, foto v/ Sjur Brande 

 Godt Nytt År 

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85r
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ned
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk
https://no.wikipedia.org/wiki/Gud
https://no.wikipedia.org/wiki/Janus_(mytologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Latin
https://no.wikipedia.org/wiki/Ord
https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8r
https://no.wikipedia.org/wiki/154_f.Kr.
https://no.wikipedia.org/wiki/Romerske_senatet
https://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8nt
https://no.wikipedia.org/wiki/Torre
https://no.wikipedia.org/wiki/Januar#cite_note-1
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 Godt nytt år til alle sammen! 
 
Så har vi passert et nyttårsskifte nok en 
gang, vi skriver 2019.  
Om dette har William E. Vaughan uttalt: 
 «En optimist er oppe fram til midnatt 
for å ønske det nye året velkommen. En 

pessimist er oppe for å forsikre seg om at det gamle 
året forsvinner.»     
Det er spennende for oss alle å stå på startstreken til 
et nytt år, fulle av forventninger og håp. Mye av det 
som skjer kan vi ikke påvirke, men noe kan vi ta tak i 
og forsøke å utvikle til det beste. 
Mange har sikkert ett eller flere nyttårsforsetter av 
høyst forskjellige slag, vi skal trimme mer, spise sun-
nere, bruke mindre tid på sosiale medier osv.  Det 
viktigste er at vi setter oss definerte, oppnåelige mål, 
ingenting er mer demotiverende enn å starte 1. ja-
nuar med all verdens gode forsett, for så å oppdage 
etter 1-2 uker at dette klarer vi ikke. Går det bra, kan 
vi heller høyne kravene til neste år. 
Ute i verden er det mange usikkerhetsmoment, hva 
skjer med Storbritannia og Brexit, hva finner presi-
dent Trump på i år, hvordan går det med forholdet 
mellom USA og Kina, krigen i Syria, hva med politisk 
høyredreining i mange av de nye EU landene? Dette 
er bare et lite utvalg av saker i 2019. 
Det viktigste spørsmålet på lang sikt er nok hvordan vi 
klarer å løse problemet med global oppvarming. 
Her hjemme i Norge har vi det bedre enn innbyggerne 
i andre land, de fleste av oss har en ganske problemfri 
tilværelse. Det mest spennende i øyeblikket er hvor-
dan det går med regjeringsforhandlingene, blir det en 
ny flertallsregjering eller rakner det hele? 
Lokalt er vi nå inne i det siste året med planlegging og 
utforming av Nye Ålesund, mye er nok allerede på 
plass, men plutselig kan det i siste liten dukke opp et 
spørsmål opp fellesnemnda ikke har tenkt på. Da må 
vi bare stole på at de løser det etter beste evne.  «Til 
lags åt alle kan ingen gjera, det er no gamalt og vil så 
vera» sier Ivar Aasen. 
Hvordan vil for eksempel bygging av Nordøyvegen 
innvirke på økonomien? Får vi store budsjettoverskri-
delser slik vi har sett ved bygging av Stortingsgara-
sjen?  
I Senioruniversitetet arbeider vi for tiden med å lage 
et interessant program for årets temamøter. Noen av 
møtene er på plass, videre utover året har vi mange 
planer, men alt er ikke ferdig ennå. 
31. januar får vi besøk av professor Magnar Breivik fra 
NTNU i Trondheim, han skal snakke om «Mørkets mu-
sikalske opplevelser», det vil si filmmusikk. Vi tror 
dette er et emne mange vil ha glede av.  
28. februar blir det som vanlig årsmøte. Etter årsmø-
tesakene skal Reidun Haavik gi oss en skildring fra en 

reise hun har hatt til Georgia og Armenia.  

Marsmøtet er litt usikkert ennå, men 25. april kom-
mer journalist Per Egil Hegge for å kåsere om Russ-
land 1917.   
I begynnelsen av mai er det meningen å arrangere tur 
til Sagastad for å delta ved sjøsettingen av Myklebust-
skipet. 
Det blir også temamøte 23 mai, program er nesten 
klart. 
I oktober planlegger vi som vanlig operatur. Her ble 
det sendt ut en meningsmåling om vi skal ha tur med 
eller uten overnatting. Resultatet ble at 57 % ønsker 
dagstur mens 43 % ønsker overnatting. 
Ellers kan vi presentere en ny studiegruppe i vår, det 
var Sølvi Furnes som lanserte ideen om å starte en 
gruppe for dagsturer i lokalmiljøet, « Natur og kultur i 
nye Ålesund».  
Det er sikkert mange av ÅSUs medlemmer som aldri 
har besøkt steder som om et år blir en del av det nye 
Ålesund. Nå får de en fin anledning til å utforske de 
nye bydelene sammen med lokale kjentmenn. I første 
omgang er planen er å ta turer til øyene i Haram kom-
mune. Første tur går til Lepsøy i februar, det vil bli 
sendt ut nærmere informasjon om påmelding.  Grup-
peleder blir Sølvi Furnes. Tanken er å ha 2-3 turer i 
løpet av vårsemesteret med nye turmål for hver gang 
Vi i styret tror dette kan bli både lærerikt og hyggelig. 
I løpet av året må vi også drøfte organiseringen av 
ÅSU når vi får den nye storkommunen. Det finnes sik-
kert flere måter å ordne det på. Vi har derfor søkt råd 
hos Folkeuniversitetet i Trondheim og venter på svar 
derfra. 
Noen av dere er ikke med i noen studiegruppe ennå. 
Til dere kan vi opplyse at det er ledige plasser i grup-
pene Bridge, Byen vår, Data, Engelsk litteratur, Kino 
Moa, Kunst, Litteratur 1. Det er også behov for en 
spanskgruppe for nybegynnere. Dere finner oversikt 
over program og gruppekontakter på baksiden av 
medlemsbladet. 
I fjor vår kom det signaler om at vi kanskje ikke kunne 
fortsette å ha temamøtene på NTNU. Det var mangel 
på tilsynsvakt som var årsaken til dette. Dette ville 
blitt et stort problem for oss, det er ikke enkelt å finne 
et tilsvarende møtested. 
Vi har derfor hatt en langvarig dialog med NTNUs le-
delse om hva vi kunne bidra med når det gjaldt ryd-
ding og låsing, og heldigvis- i slutten av november 
kom det etterlengtede svaret, vi får fortsatt bruke 
«Naftadjupet» som møtelokale mot å følge NTNUs 
regler. Det var en stor lettelse! 
 
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmene et godt stu-

dieår, både i studiegruppene og på temamøtene. 
 

Helene 
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Innkalling til årsmøte i Ålesund Senioruniversitet 28. februar 2019  (NTNU «Naftadjupet» kl. 18:00) 
   

1. Årsmøtet settes av styreleder          
 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder  

3. Valg av referent og protokoll-vitner  

4. Styrets årsberetning  

5. Årsregnskap  
6. Revisors beretning   
7. Fastsetting av kontingent for 2019  
8. Styrets forslag til budsjett  

9. Innkomne forslag fra medlemmene (må være levert til styret ved leder innen 25. januar 2019)   

10. Valg av styre    

a.  Styrets leder    
b.  Øvrige styremedlemmer på valg  
c.  Vararepresentanter    
d.  Revisor  

11. Valg av valgkomite  

12. Møteleder meddeler ansvars-frihet  

13. Årsmøtet avsluttes       

Alle dokumenter trykkes i medlemsbladet for januar 2019, og legges ut på nettsidene www.puiaa.no  

Årsberetning for Ålesund Senioruniversitet 
kalenderåret 2018 

 

Årsmøtet for 2017 ble avholdt 22.februar 2018. 19 stemmeberettigede var til stede. Her ble det enstemmig vedtatt at navnet 
skal endres til Ålesund Senioruniversitet. 

Følgende styre ble valgt for 2018: 

Leder:   Helene Birkeland   for 1 år 

Styremedlemmer: Noralv Breivik   for 1 år, ikke på valg 

   Guri Bjørlo   for 1 år, ikke på valg 

   Sjur Brande   for 2 år 

   Herbert Gartz   for 2 år 

1 varamedlem:  Mari J. Huse   for 1 år 

2 varamedlem : Liv Ingebrigtsen   for 1 år 
 

Revisor:   Kari Westre   for 1 år, ikke på valg 

Valgkomite:  Reidun Haavik   for 2 år 

   Sissel Blomvik   for 1 år, ikke på valg 

   Ole Andreas Devold  for 2 år 

Varamedlem:  Solfrid Selbervik   for 1 år 

Styrets arbeid: 
Styret konstituerte seg slik: 

Herbert Gartz (nestleder), Guri Bjørlo (sekretær) Noralv Breivik (studiekoordinator) Sjur Brande (kasserer) 
Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. 

Redaksjonskomite for medlemsbladet og ansvarlige for hjemmesiden på internett har vært Herbert Gartz, Sjur Brande og  
Helene Birkeland, Herbert Gartz har vært hovedansvarlig. 

Styret har hatt møter 10. januar, 20. februar, 6. mars, 23. april, 29. mai, 13. juni, 21. august, 18. september, 23. oktober og  
27. november. Til disse møtene er også varamedlemmene innkalt. 
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Samarbeidsmøte for studiegruppene (gruppekontakter og styret i ÅSU) ble arrangert 23. april, her møtte 24 personer.            
På programmet sto kort tilbakemelding fra gruppene, strategi, innspill om eventuelle nye grupper, nye veiledere, lokaler. 

På styremøtene har følgende vært diskutert: 

Kontinuerlig rapportering om økonomisk status 
Metoder for kontingentinnkreving 
Planlegging av temamøter 
Planlegging av møte med studiegruppelederne 
Oppretting av nye studiegrupper 
Publisering og innhold i medlemsbladet 
Orientering fra NTNU om lån av møtelokaler i fremtiden 
Rekruttering og oppfølging av nye medlemmer 
Navneendring meldt til Brønnøysundregistrene. 
Endring av logo 
Planlegging av turer 
Meningsmåling om utflukter i fremtiden 
Hvordan skal ÅSU organiseres etter kommunesammenslåingen?  
Saker til årsmøtet 2019 

Den saken som har vakt størst bekymring var da vi tidlig i vårsemesteret mottok signaler fra NTNU om at vi kanskje ikke kunne 
få fortsette å benytte auditoriet Naftadjupet til våre månedlige Temamøter. Begrunnelsen for dette var manglende tilsynsvakt 
om ettermiddagen.  

Vi hadde derfor utover vår og høst en langvarig dialog  med NTNU via seniorkonsulent Linda Mentzoni Granmo. Styret ønsket 
å få klargjort hva vi kunne bidra med for å få til et sikkerhetssystem som kunne tilfredsstille ledelsen i NTNU angående rydding 
av auditoriet, låsing og kjennskap til bruk av hjertestarter.  

I november hadde hun endelig fått «grønt lys» fra Vakt og service ved NTNU til at vi kan fortsette bruken av Naftadjupet i 
2019. 

Annen virksomhet: 
I mai mottok ÅSU en invitasjon til å delta med stand på Kulturdagane i Giske søndag 30 sept. Hensikten var å gjøre ideologien 
og mangfoldet i Senioruniversitetet kjent og øke medlemstallet.  

Saken ble diskutert i styret og vi fikk laget en Roll-up og sto på stand fra kl. 12-16. Vi delte også ut informasjonsskriv med inn-
meldingsblankett og enkeltnummer av medlemsbladet. Det er kommet noen få innmeldinger i høst, men flere har signalisert 
at de ønsker å melde seg inn etter nyttår. 

I desember mottok vi en hyggelig invitasjon fra NTNUs viserektor Annik Magerholm Fet til å delta på julelunsjen for NTNUs 
pensjonister 18. desember kl. 11.30 i studentkantinen. Ca. 40 av våre medlemmer sa ja takk til tilbudet. Før bevertningen ori-
enterte viserektor om oppbyggingen av NTNU generelt og virksomheten på avdelingen her i Ålesund. Det ble servert juletal-
lerken, sponset av NTNU, våre medlemmer betalte en egenandel på 100 kr. 

Støtte: 
Styret har bevilget 2.000 kr til støtte for Ålesund Seniorfestival. 

Medlemstall: 
Ved utgangen av 2018 har Senioruniversitetet 341  medlemmer med en gjennomsnittsalder på 75,8 år. 

Kjønnsfordelingen er 2/3 kvinner og 1/3 menn. 

Temamøter: 
25. januar  Olav Flåt:    De Eldres Boligspareklubb (DES) og DES Norge 

22. februar  Årsmøte 

22. mars   Arne Knutsen:   «Eidsvold 1814 historiske maleri, og om   
       mirakelår i Norges historie fra  Napoleonskrig til Norges Storting 

26. april   Knut Tafjord:   Fra avfall til energi, erfaringer og videreutvikling.  

 31. mai   Dag Olav Tennfjord:  En ny by skapes- og litt om seniorpolitikken 

29. august  Arnt Myrheim-Holm:  Omvisning på NMK 

27. september Film «Husker du meg?»  Fellesmøte med Ålesund og Omegn  Demensforening 

25. oktober  Guri Aasen   «Fiskarkona og døtrene hennar» 

29. november  Børre K. Thorsen   Tueneset- Natur og historie i forening 

6. desember  Malvin Dalhus   Julemøte m. kåseri om juleutstillinger i gamle dager 

Møtene har vært åpne for alle, inngangspenger har vært 50 kr (unntatt årsmøtet og fellesmøtet i september). Inngangspenge-
ne inkluderer lett servering etter møtet.  
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Fremmøtet på møtene har variert fra 20 til 100 personer, gjennomsnitt 40-50. 

Referat fra foredragene er tatt inn i medlemsbladet. 

Møtene annonseres i Sunnmørsposten tirsdag før møtet, påminning sendes ut til medlemmene onsdag før møtet, via e-post 
eller SMS. 

Noen møter er også markedsført til aktuelle målgrupper utenom Senioruniversitetet. 
 

Studiegruppene: 

  Studiegruppe     Gruppeleder 

  Bridge                                                           Kirsten Berild 
  Byen vår                                                         Inge-Arne Olsbø             
  Data A      Herbert Gartz 
  Data B      Åshild Fallgren 
  Data C      Ole Andreas Devold 
  Data D      Per-Arne Vidnes 
  Digitalt foto     Reidun Haavik                                          
              Engelsk litteratur                                             Henry Norton  
  Kino. Moa                                                      Hilde Bjørlo 
  Kunst                                                               Mari Johansen Huse 
  Kunstmaling     Asbjørn Lade 
  Litteratur 1                                                       Liv Holte 
  Litteratur 2                                                      Gunnhild Humblen 

  Litteratur 3                                                     Liv Ingebrigtsen 

  Quo Vadis     Sigurd Dybvik, Alfhild Hagen 
  Samfunnsgruppa     Karl-Johan Skårbrevik 
  Spansk 1      Åshild Nordhus 
  Spansk 2                                                           Liv Nakken 
 
Det ble arrangert fellesmøte for styret og lederne av studiegruppene 23. april. Det er 18 aktive grupper der ca. 270 av medlem-
mene i ÅSU deltar i en eller flere grupper. Mange av gruppene er fulltegnet, de gruppene som har plass til nye medlemmer er 
Bridge, Byen vår, Engelsk litteratur, Data og Kino Moa. Det ser ut til å være behov for en spanskgruppe for nybegynnere. Sølvi 
Furnes fra Giske foreslo en ny gruppe: «Natur og kultur i nye Ålesund kommune». 

Støtte til veiledere: 
Veilederne for datagruppene og digitalt foto mottar en støtte på 500 kr pr. semester. Veilederne for spanskgruppene mottar 
1000 kr pr. semester, disse gruppene har ukentlige møter.  

Seniorboligklubben har sitt utspring i samfunnsgruppen, seniorboligklubben kan benytte ÅSUs medlemsblad og hjemmesi-

der til all kommunikasjon. 

Medlemsturer: 
Det har vært arrangert to turer i 2018. 

Den første var en dagstur med buss til Romsdalsmuseet 10. april der vi fikk innføring og omvisning ved Hilde Stenmark       
Kvennes. Besøket ble avsluttet med lunch i kaféen før vi dro videre til Kongebjørka. Turen hadde 34 deltagere. Fullstendig refe-
rat finnes i medlemsblad nr. 62. 

Neste tur gikk til Nordfjordeid søndag 7. oktober, også dette var en dagstur med buss. Første post på programmet var besøk på 
Sagastad Viten- og opplevelsessenter på Nordfjordeid der vi fikk se hvor langt rekonstruksjonen av Myklebustskipet var kom-
met. Planen er at senteret skal åpnes og skipet sjøsettes våren 2019. 

Fra senteret dro vi videre til Opera Nordfjordeid der vi fikk oppleve operaen «La Bohème» av Giacomo Puccini i en helt ny, ny-
norsk språkdrakt. Det ble en flott opplevelse. 

Etter forestillingen startet hjemturen med stopp på Grodås der vi spiste middag på Raftevold hotell. På denne turen var det 38 
deltagere. Referat finnes i medlemsblad nr. 64. 

Medlemsblad og hjemmesidene: 
Medlemsbladet kommer ut med 5 nummer årlig. Her forsøker vi å holde medlemmene orientert om det som skjer i senioruni-
versitetet. Vi holder nettsiden (www.puiaa.no) oppdatert og bladet legges ut på disse sidene. Medlemmene har i økende grad 
gitt uttrykk for at de vil ha bladet bare som epost. Dette sparer oss for utgifter til porto og trykking, og styret ser gjerne at 
mange flere benytter seg av denne muligheten. Medlemsbladet vil imidlertid fortsatt bli sendt i posten til alle som ønsker det.  
Senioruniversitetet har også egen Facebookside. 

http://www.puiaa.no/
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Samarbeid: 
Ålesund Senioruniversitet er en del av Folkeuniversitetet i Midt-Norge. Vi kommer derfor inn under Lov om voksenopplæring, 
som bl.a. gir rett til gratis undervisningslokaler og støtte til studiearbeid. Vi har et svært godt samarbeid med NTNU Ålesund, 
Spjelkavik omsorgssenter, Aspøy seniorsenter, Frivilligsentralen og Ålesund bibliotek. Dette er vi svært takknemlig for. 

Medlemmenes innsats: 
Den viktigste innsatsen for pensjonistuniversitetet er det medlemmet som står for gjennom sitt arbeid i studiegruppene og 
gjennom aktivt engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Særlig gjelder dette for lederne og veilederne i studiegruppene,    
og styret vil benytte anledningen til å takke dem for denne innsatsen. Uten dette frivillige engasjementet ville ikke pensjonist-
universitetet ha kunnet fungere på den gode måten det gjør i dag. 
 

Ålesund, 11. januar 2019 
Helene Birkeland   Herbert Gartz   Guri Bjørlo   Sjur brande   Noralv Breivik 

 
 

Revisjonsberetning for 2018      
for Ålesund Senioruniversitet  

Jeg har revidert regnskapet for Ålesund 
Senioruniversitet for regnskapsåret 
2018, som viser et overskudd på kr. 
24.697,-. 

Årsregnskapet er avlagt av styret og 
regnskapsfører og består av Resultat-
regnskap og Balanse. 

Den løpende bokføringen avdekket ing-
en feil eller mangler, og jeg mener at 
Årsregnskapet og Balansen gir et riktig 
uttrykk for driften av Senioruniversitetet 
og den økonomiske stillingen pr. 31. 
desember 2018. 

Ålesund, 9. januar 2019       Kari Westre 
  

 

Kommentarer til regnskap 2019 
fra kasserer  

Vårt regnskapsprogram fra iExcel gjør 
det atskillig enklere å føre regnskapet. Vi 
sender neste gang ut faktura for kon-
tingent i papirform til samtlige. Det er 
opprettet en egen konto i banken bare 
for dette formålet, og det vil redusere 
bilagsmengden til ca. 100 bilag totalt 
gjennom hele året. All bilagsføring av-
stemmes fortløpende med banken. Sty-
ret har da full oversikt. 

Det lot seg ikke gjøre å ha årsavslutning i 
begge programmene, bl.a. fordi det var 
forskjellig kontonummer på samme 
post. Derfor er inntekter og utgifter 
samlet slik det vises. Vi starter helt på 
nytt i 2019, og bruker bankbeholdningen 
som åpningssaldo. Deretter skulle vi 
være i normal rute. Posten for servering 
er for lav, fordi vi ikke har fått faktura 
for julemøtet ennå. Denne vil da reduse-
re overskuddet. Vi kommer derfor ut 
med et lite overskudd totalt på sikt og 
det er styret fornøyd med.  

Sjur Brande, kasserer 

Regnskapsoversikt Ålesund Senior-
universitet 2018 og Budsjett for 2019 

  01.01.2019    

1900 Kontanter 300,00    

1910 Driftskonto SBM 3910.26.50933 65 812,84    

1920 DNB 1503.88.10712 22 349,18    

1921 Aktivitet SBM 3910.36.05532 13 727,50    

1930 Kontingentkonto 3910.44.88560 0,00    

1940 Reservefond 3910.40.45042 15,00    

 Sum eiendeler 102 204,52    

2409 Kortsiktig gjeld 530,00    

   Budsjett 2019   

3100 Salgsinntekt Visma -1 000 0   

3211 Annnonsestøtte -3 000 -10 000   

3240 Kontingent -113 050 -112 000   

3250 Inntekt egne arrangement -14 850 -15 000   

 Sum inntekt -131 900 -137 000   

      

6235 Oppmerksomheter 339 500   

6520 Andre møter 4 126 2 000   

6550 Driftsmateriale -299 500   

6580 Data-/EDB-kostnad 17 039 18 000   

6620 Vedlikehold og nytt utstyr 2 532 15 000   

6700 Honorar regnskap og revisjon 5 672 500   

6720 Honorar foredrag 6 960 8 000   

6820 Trykksaker 23 367 24 000   

6830 Servering medlemsmøter 1 609 17 000   

6840 Annonsering møter 11 431 12 000   

6860 Studiegruppevirksomhet 9 070 6 000   

6890 Administrasjon 6 379 6 000   

6940 Porto, frakt 11 258 12 000   

7140 Reisekostnad foredrag 4 365 10 000   

7145 Reisekostnad egne arrangement -708 1 000   

7310 Markedsføring 4 063 2 000   

 Sum utgifter 107 203 134 500   

      

 Årsresultat (overskudd) -24 697 -2 500   

      

7770 Bank og kortgebyr 2 537    

8179 Annen finanskostnad 602    

 Sum finans 3 139    
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Referat fra foredraget om Tueneset Kystfortforening, 29.nov. 2018 

  Det er bare å ta av seg hatten i respekt for hva frivillige har fått til med å gjenskape 
kystlandskapet på Tueneset, her representert ved leder Børre Thorsen (bildet). De har 
gjort området tilgjengelig for alle gjennom stier og vandringer, og de har gravd frem 
opprinnelige bygninger og installasjoner fra krigsårene (fikk meg til å tenke på 
utgravningene av Machu Picchu i Peru, men i litt mindre målestokk). Han presenterte 
først og fremst et blomstrende kystlandskap, og deretter hva som er målbevisst 
restaurert av det gamle fortet.  

Dette er gjort i godt samarbeid med Ålesund kommune, Fylkeskonservatoren, 
Forsvarsmuseet og Aalesund Museum. Tueneset Kystfort er det første og eneste 
krigshistoriske militærområde på Sunnmøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har begrenset plass til å gjengi bildene fra hans presentasjon, men alle ligger tilgjengelig på våre nettsider. LINK 
Dette bare for å friste deg til å dra dit, gjentatte ganger, for å nyte området. Det er mye brukt av barnehager, 
skoler, bedrifter og familietilstelninger allerede. Etterhvert blir det faste omvisninger. 

Til venstre er vist avtegnet hele området som tyskerne la beslag på, og den minste ellipsen viser området som nå 
fremstår som et flott område med mange bruksmuligheter. Til høyre er vist hvordan villnisset skjulte det som kom 
frem etter nitid arbeid med å få frem det opprinnelige (høyre del). 

Kystfortet ble anlagt straks tyskerne kom til området. Slike fort ble bygget etter en fast mal, og tilpasset det 
aktuelle stedet, 2.000 personer deltok i byggetiden på bare 3 måneder. Etter dette ble det hele som en liten bydel, 
med servicefunksjoner. 

Fortet var aktivt, og det er hengt opp protokoller som forteller om dette. Grunnen er mye at Ålesund var et viktig 
stoppested forsyningsmessig for de tyske konvoiene. De allierte angrep skip på havna i Ålesund, som andre har 
fortalt mye om, og da er det interessant at foreningen nå har fått to luftvernkanoner fra Forsvarsmuseet. Disse er 
under restaurering og blir montert når de er klare. 

Midler fra tippeselskapet Extra har bidratt til en rekke prosjekter. Tuehuken Torg ble bygget i 2013, og deretter 
flere av stedene. I 2019 blir et nytt område som kalles Sjø ferdigstilt, og i 2020 om Shetlandsgjengen. Det er i flere 
av bygningene restaurert så godt som mulig i tidsånden, med gjenstander fra tiden. Thorsen mente at det er 
mange gjenstander i private hjem, og han ville gjerne låne disse om det er mulig. 

Det kom rikelig med spørsmål fra salen, og alle var imponert over hva som er skapt på Tueneset. Mye mer vil 
komme på Tueneset, og vi støtter arbeidet helhjertet.       (Sjur, referent)  

Valg av styre  
Innstilling til nytt styre, valgkomite og revisor for 

2019: 

Leder  Helene Birkeland  for 1 år 

Styremedlem Noralv Breivik  for 2 år 

Styremedlem Guri Bjørlo  for 2 år 

Styremedlem Sjur Brande (ikke på valg)   for 1 år 

Styremedlem Herbert Gartz (ikke på valg)  for 1 år 

1. vara  Anne Dyb Liaaen for 1 år 
2. vara  Liv Ingebrigtsen for 1 år 

Revisor  Kari Westre   for 2 år 

Valgkommite:  

Reidun Haavik    for 1 år  (ikke på valg) 
Ole Andreas Devold   for 1 år  (ikke på valg) 
Halldis Oksefjell   for 2 år 
Vara Dagfinn Ratvik  for 1 år 

De som er på valg, er blitt spurt og har sagt seg villig.  
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Referat fra temamøtet 25. oktober 2018  

«Fiskerkona og døtrene hennar»  
De frammøtte fikk møte ei opplagt og engasjert Guri 

Aasen, lærer og kulturmenneske, som i 
mange år drev "Kulturoasen i havgapet" 
i Fosnavåg, og som har gjort forteller-
virksomheten til en leveveg. 

- Fortelleren har bare seg selv, stemmen 
sin og sitt indre bilde, og det viktigste av 
alt: historiene, som får fortellerens per-

sonlige særpreg. Og det var det vi fikk oppleve denne 
temakvelden. 

 "Fiskarkona og døtrene hennar" 1860-1960, er navnet 
på kåseriet, og på boka hun har gitt ut. Utgangspunk-
tet er minnefortellinger som er samlet på søre Sunn-
møre, i møter med kvinner som har fortalt om egne 
liv, og andre kilder. 

Det er fiskerbonden, kokka på båtlaget, klippfisk-
kjerringa, sardinarbeideren og andre. Og gjennom for-
telleren er de der, foran oss: 

- Flåvær-Rasmine, som tidlig ble foreldreløs, og fikk 
tjeneste hos snille folk på Skorpa. Og ei lita jente ble 
ho velsignet med, "etter ei heit sommarnatt i høystålet 

med Skorpa-drengen". Drengen dro til 
Amerika. Men etter ei tid med hard job-
bing bygde ho sitt eget hus, og gifta seg.  

 - Jenny var 16 år gammel da hun første 
gang var rorbu-kokke på faren sitt båtlag 
om vinteren, heldigvis med far og store-
bror i båtlaget. Etter vintersesongen i 
Straumen, med arbeid fra morgen til 

kveld, fikk ho betaling; 15 kroner fra hver av fiskerne!  

 - Else, den unge tjenestekvinna som redder tre unge 
kvinner fra den visse drukningsdød. Enkemannen Mi-
kal los hørte om denne bragden og ble så betatt av 
denne kvinna at han fridde på flekken. Så Else avan-
serte til å bli losfrue i Goksøyra.  

 - Tilslutt møtet med ungjenta Anna, 18 
år. Lei av sardinfabrikken på søre Sunn-
møre drar hun til Oslo, der hun får jobb 
på Gildevangen. Når sjømann-
kjæresten må dra ut i verden, blir hun 
med og mønstrer på skipet som tar 
dem nært og fjernt i et par år. Pioner 
på sin måte.. 

I 2016 skal datterdatter til Anna mønstre på en 3000 
tonns tråler—som styrmann! 

Fantastiske private bilder er flotte tillegg til fortellinge-
ne. 

 I Fosnavåg står Tore Bjørn Skjølsvik sitt vakre monu-
mentet "Fiskarkone med barn". En aner at de ser etter 

husbond og far, som er på fiske. Kommer ikke båten 
snart? Modellen kan være Ane Severine fiskarbonde, 
som levde i Herøy rundt 1860. Og som var tipp-
oldemor til Anna. 

 Monumentet ga inspirasjon til det viktige arbeidet om 
å bringe kvinnene - formødrene - sitt liv og arbeid 
fram i lyset, som Guri Aasen så mesterlig har gjort, og 
er dyktig formidler av. 

Tusen takk for en opplevelsesrik kveld! 

 

 

Referat fra julemøtet 6. desember 2018 

Da Ålesund Senioruniversitets leder Helene Birkeland 
ønsket vel møtt til julemøtet den 6. desember, var det 
så godt som fullt i kafeen på Spjelkavik omsorgsenter, 
med i alt 79 personer tilstede. 

 "Nå tennes tusen julelys" var 
innledningen på kveldens pro-
gram, som Malvin Dalhus sto 
for. 

Han tok oss med på en rundtur 
i Ålesund for noen tiår siden, 
med "ekte slides i den gam-
meldagse fremviseren", som 
han sa sjøl.  Bildene viste jule-
plakater og vakkert pyntete 
vinduer. Utstilling av alskens 
godbiter i slakterbutikken. Ga-
ter opplyst av store stjerner og 
lenker av lys. Alt lunt kommen-
tert.   

Det var mange som mintes turer til sentrum for å se 
på juleutstillingene i butikkene, der var også nisser, 
blomster, lys og elektriske tog. Malvin Dalhus er et 
oppkomme av historier fra ei tid som var, og forsam-
lingen var absolutt med på rundturen! 

 Tradisjonell rømmegrøt, spekemat og småkaker til 
kaffen ble servert—mens praten gikk livlig rundt      
bordene.  
Allsang avsluttet julemøtet, da "Det lyser i stille gren-
der" ble sunget før Helene ønsket God jul og vel hjem.  
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«Natur og kultur i Nye Ålesund»     
Ny studiegruppe! 

Hvor godt kjenner vi nærområdet hvor vi bor? 

Mange steder og bygder vi hører om men ikke 
besøker så ofte, kan ha mye av interesse å by på. 
Og dette tror vi vil bli enda tydeligere når Nye Åle-
sund er blitt en realitet, og mange steder også et 
bra stykke unna vil ligge innenfor byens grenser. 

Dette er noe Sølvi Furnes fra Vigra 
er svært opptatt av. Hun er en en-
tusiastisk dame, som har foreslått 
for styret at vi starter en ny studie-
gruppe, en form for lokal reise-
gruppe.  

Tanken er at vi samkjører med eg-
ne biler til steder i nærheten for å 
bli nærmere kjent med stedet, 

hvem som bor der, hva de driver med, steder av 
spesiell interesse. Samtidig får vi med oss natur-
opplevelsen. På hvert sted vil en kontakte lokal-
personer som kan fortelle om stedet hvor de bor.  
Oftest vil en nok også kunne finne et sted for en 
kopp kaffe og en matbit. 

Gruppa vil vi kalle «Natur og kultur i Nye Ålesund». 
Sølvi Furnes vil være koordinator og kontaktper-
son for turene.   Alle detaljer er ikke klare men vi 
tror gruppa vil kunne gå seg til etter hvert. Vi fore-
slår tirsdager som turdager, og legger i denne om-
gang opp til turer med 4 ukers mellomrom, den 
første i februar, se halvårsplanen for studiegrupp-
ene.  

Er dette noe du har lyst å være med på, så kontakt 
Sølvi Furnes:  

mobil: 996 39 439  -   e-post: sfurnes@mimer.no 

 

 

NATUR OG KULTUR I NYE ÅLESUND 

Program for turgruppa våren 2019. 

Denne våren skal vi bli kjent med folket, natu-

ren, kulturen og framtidsvona på dei  4 øyane i 
Haram kommune.  

Her ute i havgapet, der himmel møter hav, vinden 
uler og havets orkester syng.  

Lepsøya, Haramsøya, Longva og Fjørtofta.  Her vil 
lokale eldsjeler ta oss med på ein guida rundtur på 

øya si. Vi starter på Lepsøya tysdag 5. februar. (sjå 
invitasjon) 

Haramsøya tysdag 5. mars 

Longva       tysdag 2. april 

Fjørtofta     tysdag  3 mai 

Påmelding til: SØLVI FURNES      
sfurnes@mimer.no  / mobil 996 39 439 

FRIST FOR PÅMELDING: fredag 1.februar. 

Mvh, Sølvi 

 

BLI KJENT MED FOLK OG NATUR      
PÅ LEPSØYA 

INVITASJON til medlemar av Ålesund seni-

oruniversitet til kort seminar om Lepsøya, ein av 
dei nye utkantane til storkommuna Ålesund. 

Tidspunkt for seminaret er tysdag 5. februar kl. 
11.15 – kl. 15.00. 

• 11.15: Oppmøte på klubbhuset til Lepsøy små-
båtforening der det blir orientering om prosjektet 
Nordøyvegen og arbeidet som har vore gjort fram 
til byggestart. Magne Kjerstad vil gi ei kort oriente-
ring om folk og natur. Roy Asle Andreassen vil for-
midle tankar om forventningar til øysamfunnet. 

• Ca. 12.15: Rundtur på øya i bilar med lokale 
guidar. 

• Ca. 13.15: Samling i den gamle prestegarden 
på Kjerstad med servering av brennsnut. Oriente-
ring om staden og spesielt omvising i Moenmu-
seet. Dette er eit museum som syner innreiing og 
varer frå N. Moen landhandel som starta i 1934 og 
aldri hadde opphørsal. Der er også skomakarverk-
stad og inventar frå bustaden til Moenfamilien. 

15.00: Avslutning. (Om nokon må ta ferja kl. 14.45, 
må dei avslutte før.) 

Aktuelle reisemåter er ferje frå Skjelten kl. 10.20 
med retur frå Lepsøya kl. 14.45 / 15.45  
(Honnørbillett kr. 22, bil kr. 117), eller hurtigbåt frå 
Ålesund kl. 10.30 med retur kl. 15.10.
(Honnørbillett kr. 70) Det er ikkje naudsynt å ta 
med bilar til øya. Vi ordnar med transport her. 

Kostnadar for servering og omvising på øya blir kr. 
200 pr. deltakar.  

 Velkomen til Lepsøya. 

Jørgen Kjærstad, Magne Kjerstad og   
 Roy Asle Andreassen. 
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«MØRKETS MUSIKALSKE OPPLEVELSER» 
TEMAMØTE TORSDAG 31. JANUAR 2019 

Filmmusikk er et område som engasjerer      

professor Magnar Breivik og hans studenter ved 
NTNU . Breivik er musikkviter, og han har arbei-
det mye med musikkens samspill med andre 
kunstarter. Hver vår underviser han i emnet Film-
musikk, som er åpent for samtlige studenter ved 
NTNU.     

På temamøtet 31. januar 2019 vil prof. 

Magnar Breivik forelese om film og musikk, un-
der tittelen «Mørkets musikalske 
opplevelser. I forelesningen vi han 
vil ta for seg grunnleggende prin-
sipper for hvordan musikk be-
nyttes i film, hvilke funksjoner 
musikken har og hvordan musikk 
kan ha avgjørende betydning for 
forståelsen av filmens fortelling 

eller budskap. Han vil knytte inn flere film-
eksempler, så seniorstudentene får denne gang-
en rike muligheter til både å høre med egne ører 
og se med egne øyne. 

 

Noter deg den 31. januar 2019, og sett av timene 
mellom 18.00 og frem mot ca. 20.00 til «Mørkets 
musikalske opplevelser»!  

VI SØKER ETTER EN ASSISTENT 
TIL VÅR KASSERER 

Vår utmerkede kasserer gjennom MANGE år har 
uttrykt et sterkt ønske om en assistent, også med 
tanke på fremtidig overtakelse av kassereropp-
gaven.   
Vi søker derfor etter en regnskapskyndig person 
som kan tenke seg å gå in i en slik oppgave, og på 
sikt ta over som kasserer for Ålesund  Senior-
universitet. Iflg sittende kasserer er det en grei 
og overkommelig oppgave å «holde styr» på 
regnskapet til Senioruniversitetet. 

Kan du tenke deg å hjelpe til? Ta da kontakt med  
senioruniversitets leder, Helene Birkeland        
tlf. 909 21 130  e-post: helbirke@online.no 

Du kan også kontakte vår kasserer for mer       
informasjon, Sjur Brande, tlf. 922 03 697                      
e-post: sjur.brande@live.no 

Tilbud til medlemmer hos  
Ålesund Senioruniversitet 

Bunker Oil ønsker å tilby deres ansatte et godt til-
bud på drivstoff. 

Bunker Oil kortet skaffes ENKELT ved å fylle ut  el-
ektronisk skjema på www.bunkeroil.no/tankingskort 

HUSK: Kryss av i boksen «PRIVAT».  Henvis til     
Ålesund Senioruniversitet - avtalen i feltet 
‘merknader til oss’. 

Om du har kort fra før så send mail til                         
tone@bunkeroil.no så blir rabattene oppgradert til      
Ålesund Senioruniversitet avtalen:   

Bedriftsavtale: 

 Bensin:  60 ø/l eks. mva. (0,75 kr/l inkl. mva) 

   Diesel: 100 ø/l eks. mva. (1,25 kr/l inkl. mva) 
  

Rabatten er på gjennomsnittet av alle veiledende 
priser. 

(NB! Ikke pumpepris i faktureringsperioden –  normalt 
1.mnd.) 

Du er garantert minimum 40 ø/l på bensin og 40 ø/l 
på diesel på enhver tid gjeldende pumpepris. 

 

Smørolje: 

 Ta kontakt med gunnar@bunkeroil.no eller 
 70 10 47 42 for gode priser (- 30% rabatt) 

Generelt om bruk: 

 Bunker Oil kortet kan du benytte hele døgnet 
 ved alle våre selvbetjente automatstasjoner
 Kortet kan kun disponeres av Bruker og ikke 
 benyttes av andre. 

 Kortet brukes sammen med en 4-sifret pinkode. 
 Av sikkerhetsmessige grunner så sendes kortet 
 og kode i separat sending. Kort og kode må       
 ikke oppbevares sammen. 

 Hvis pinkoden tastes feil 3 ganger så blir kortet 
 låst for bruk de neste 24 timer, deretter åpnes 
 kortet automatisk og man kan bruke kortet som 
 før, med samme pinkode. 

 Mislighold (betalingsunnlatelse) medfører stopp 
 av kort. 

 Tap av kort skal øyeblikkelig meldes til Bunker Oil. 

 

Fakturering: 

Fakturering skjer 1 gang pr. mnd. 
Gjennomsnittpris for den aktuelle måneden. 
Betalingsbetingelse er pr. 15 dager. 

 
Problemer eller spørsmål kan rettes til: 

Bunker Oil AS 
Kaptein Lingesv. 65 

6006 ÅLESUND 
TLF:  70 10 47 47 
FAX: 70 10 47 48 

E-post: tone@bunkeroil.no 
WEB: www.bunkeroil.no 



11 

 

 

   FENDERE 

   BLÅSER 

Når kun det beste er godt nok — Fendere fra POLYFORM    

Produsert i Ålesund siden 1955— solgt over hele verden 

Obs..Obs.. det meldes 

om plass til noen flere del-
takere i  disse gruppene: 

   - KUNST (gruppekontakt er 
Mari Johansen Huse) 

   - LITTERATUR 1 
(gruppekontakt er Liv Holte) 

For mer informasjon og på-
melding, kontakt studie-

koordinator:  
Noralv Breivik, telefon        

414 40 438  eller e-post     
noralv.breivik@mimer.no 
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Adresselapp settes her 

Returadresse ved feil adresse: 

 

Ålesund Senioruniversitet 

v/ Herbert Gartz 

Larsgårdsalleen 48 

6009 Ålesund 

Tillitsvalgte 2018: 

  Leder: Helene Birkeland, Klokkersundvn. 11, 6015 Ålesund, tlf. 909 21 130, helbirke@online.no 
  Styremedlem (nestleder): Herbert Gartz, Larsgårdsalleen 48, 6009 Ålesund, tel. 900 48 885, herbert@gartz.no 
  Styremedlem (sekretær): Guri Bjørlo, Høgvollvegen 24, 6018 Ålesund, tlf. 482 77 328, g-margr@online.no 
  Styremedlem (kasserer): Sjur Brande, PB 4019 Moa, 6048 Ålesund, tlf. 922 03 697, sjur.brande@live.no 
  Styremedlem (studiekoordinator): Noralv Breivik, Urabakken 7, 6017 Ålesund, tlf. 414 40 438, noralv.breivik@mimer.no 
  Varamedlem: Mari J. Huse, Ringgt. 23, 6005 Ålesund, tlf. 959 32 626, mjhuse@online.no  
  Varamedlem: Liv Ingebrigtsen, Nylandsvbeien 35, 6011 Ålesund, tlf. 91557760, liv.barbro.ingebrigtsen@mimer.no     

Redaksjonskomiteen består av:  

  Herbert Gartz, tlf.900 48 885, herbert@gartz.no; Sjur Brande, tlf 922 036 97, sjur.brande@live.no;  
  Helene Birkeland, tlf. 909 21 130, helbirke@online.no 

Senioruniversitetets virksomhet er dannet på frivillig innsats, kombinert med egeninteresse og individuelle ønsker, samt be-

hovet for sosial kontakt. Det å dele felles interesser er givende. Det gir oss nytt engasjement og utfordringer, utvider vår hori-

sont, og gir oss nye kunnskaper. Det sosiale samværet på denne konstruktive måten gir oss tilhørighet, og det fører til at nye 

vennskap dannes. I Senioruniversitetet i Ålesund bruker vi idéene i Universitetet for den tredje alder slik:  

  1. Først og fremst å vekke lysten til å lære, og derved stimulere til egen aktivitet; 

  2. dernest å gi pensjonister mulighet til å ta styring over eget liv; og ikke minst 

  3. det å være med i et sosialt nettverk. 

Det er ett av våre mange gode kort at Senioruniversitetet har mange studiegrupper som drives med liv og lyst av egne med-

lemmer. Det legges stor vekt på det sosiale aspektet så vel som interessefeltet. Identitet, verdier og selvforståelse er andre 

poeng. Hovedparten av aktiviteten i studiegruppene våre bygger opp om akkurat dette. Vi diskuterer med respekt for andres 

meninger, og er velsignet fri for detaljert styring. Vi utvikler oss ved å lytte til hverandre, og modnes ved det.  
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