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Leder 

Plutselig forsvant strømmen, og ba
re morgenlyset og stillheten sivet inn i 
rommet. Alt man skulle gjøre stopper 
liksom opp, og man får en liten føl ing 
av hvor viktig ressursforvaltningen 
egentlig er. Men for en stakket stund er 
det koselig å sitte foran en 
batteridrevet PC'en med 
et stearinlys ved sin side 
og fundere på dette med 
ressurser. 

Vi må ha energiforsyn
ing for å få verden til å gå 
videre. Derfor henter vi 
olje, gass og kull opp fra 
grunnen, og forbruker 
begrensede ressurser som 
om de skulle var evig. Vi tar ut kraft 
fra våre vannfall, ser muligheten til! å 
bruke vindkraft, og har iallfall litt som 
på en måte er fornybare energikild er. 
Men disse kildene strekker ikke til uten 
av vi endrer på atskillig. Så kan vi 
forske på bruk av thorium, som Norge 
er rikelig forsynt med. Vi skal nok få 
det til skal du se, med litt omveltninger 
på lang sikt. Men i den nære tid funde
rer jeg på om mitt stearinlys brenner 
opp eller ned? 

Det er blitt hevdet at den eneste: 
ikke-fornybare ressurs er tid. Iallefa ll 
er tid et vidtfavnende begrep. 

Dyr påstås å ikke ha begrep Oliin tid, 
men bare lever akkurat nå. Så hvo rfor 
vet dyrene at det kommer vinter o g 
knapphet på mat, og forbereder seg på 
det? 

Men for oss mennesker er tid n oe 
merkelig noe. Tiden mellom våre 30 
og 40 år går i et helt annet tempo enn 
tiden mellom våre 70 til 80 år. En 
familietante, som forble et fremrac-
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gende menneske gjennom et langt liv, 
sa engang at hun skulle slutte å feire 
fødselsdager - for hver gang ble hun 
ett år eldre. Andre finner det mer for
nuftig å feire som om hver gang var 
den siste. Vi sier at tiden går, men den 

gjør da vel ikke det? Er det 
ikke riktigere å si at tiden 
kommer? 

Men hvis nå tiden går -
uansett - er det da ikke for
nuftig å bruke den? Slik at den 
ikke bare går til spille? Noen 
mennesker i vår forening har 
det så travelt i sin pensjonstil
værelse at de ikke forstår hvor
dan de hadde tid til å være i 

lønnet arbeid tidligere? Og noen ymter 
endog frempå om å ansette folk til å 
hjelpe seg. 

Felles for våre medlemmer er at 
tiden går atskillig raskere når man har 
anledning til å gjøre noe som er gi
vende, morsomt, skapende og enga
sjerende. Og til det har vi blant annet 
studiegruppene våre. Det er utrolig 
morsomt å være vitne til den skaper
evne som kommer frem i disse grupp
ene. Vi i Ålesund har arrangert oss mer 
aktivt i denne sammenheng enn de 
aller fleste andre i Norge, men vi er i 
tråd med den underliggende U3A-tan
ken (universitetet for den tredje alder) 
som er den bærende ide for pensjonist
universitetene. 

Akk, så kommer strømmen tilbake, 
og jeg blåser ut stearinlyset, for å 
slippe videre diskusjon. Men kan det 
være tvil om at i tiden som kommer, er 
det mennesket selv som er den viktig
ste fornybare ressursen? 

Sjur 
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Års møteinnkalling 

Tiden strømmer på og det er på tide å kalle inn til årsmøte for året 2007. Dette er vik
tig informasjon og vi ber deg om å lese nøye. 

Årsmøtet finner sted 28.februar 2008, klokken 1800, 
på Høgskolen i Ålesund. 

Forslag fra medlemmer til behandling på årsmøtet må skje skriftlig og være styret i 
hende senest 4 uker før årsmøtet. Det betyr 3 l .januar 2008. Men det hadde vært kjærkom
ment om du kunne levere eventuelle forslag i god før dette, spesielt når du har så god for
varsel. årsaken er nemlig at vi vi l gi ut nummer 1/2008 av Midt i Blinken slik at alle sakspa
pirene kan være deg ihende senest 2 uker før møtet slik vedtektene sier. 

Årsmøtet skal behandle fø lgende saker: 
* Styrets årsmelding 
* Regnskap og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent. 
* Forslag fra medlemmer og styre 
* Valg av styreleder, styremedlemmer på valg, to varamedlemmer. 
* Valg av revisor 
* Valg av 3 medlemmer til va lgkomite for to år av gangen. 

l MiB 112008 vi l du finne vedtektene våre. De aller fleste har disse allerede, men om du 
ikke har dem så si fra til noen i styret. Adressene til disse står på siste side av dette bladet 
(vær oppmerksom på tidspunkter for adresseendringer). 

Du vi l også finne en artikkel som beskriver U3A-bevegelsen i neste nummer av MiB. 
Dette som informasjon til nye medlemmer. Les gjeme artikkelen om å Ta vare på. 

Årsberetningen er under forberedelse, og inneholder ikke noen spesielle punkter så 
langt. Det har vært et jevnt og godt år, uten kontroverser eller spesielt vanskelige saker å 
løse. Konkursen i Folkeuniversitetet i Ålesund har ingen påvirkning på vår drift. 

Alle ledere i studiegruppene oppfordres til å levere sine årsrapporter til koordinator 
Sigurd Dybvik uten forsinkelse slik at vi kan sammenfatte virksomheten i årsmeldingen. 

Det kommer jevnlig forslag om nye studiegrupper, og aktiviteten bestemmes av om du 
selv tar initiativ. Kom gjeme med forslag, og ikke minst, vær med i det som du har interesse 
av. Om det bare er to-tre som begynner, så har det en tendens til å trekke til seg flere. Men 
det er du selv som må være pådriver, styret støtter opp og hjelper til med tilrettelegging. 
Møtetidene for allerede eksisterende grupper er gjengi tt som egen sak i dette bladet. Meld 
fra om du vil delta i disse, men vær oppmerksom på at disse ikke bør være for store; om 
ønskelig oppretter vi nye grupper med samme tema. 

Regnskapet blir lagt frem sammen med revisors rapport, og dette ser til fredsstillende ut 
så langt ut i året. Budsjett vil bl i foreslått for årsmøtet, og det er mulig at det kommer en 
liten økning i kontingenten. 

Valgkomiteen er i arbeid, og har du synspunkter må du si fra til Erna Marø. På årsmøtet 
er valgkomiteen "sjef' for oss alle under valget. 

Noter datoene med en gang for ikke å glemme det. Og vi skal sørge for at høresløyfen 
er i funksjon i møtelokalet vårt. Er det andre ting du har behov for må du si fra slik at det 
kan ordnes. 
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Byen vår på utflukt til Borgund Kirke 

30. oktober hadde Byen vår utflukt til Borgund 
Kirke. Dette i forbindelse med kirkens l 00 års jubileum. 

Åse Fagerslett er selv med i Byen vår, og hadde som 
oppgave denne dagen og guide oss gjennom kirkens l 00 
årige historie. 

Borgund Kirke brendte altså 13. april 1904 og det ble 
straks satt i gang gjenoppbygging. 

Arkitektene brødrene Furst var i byen etter bybrann
en i 1904. 

Åse viste oss ane figurer og symboler i vakker tre
skjæring. 

Altertavlen også tegnet i detalj av arkitektene. 
Vi fikk høre om hele 16 prester som har tjenesgjort 

her. Streif også innom de fire kirkene som i gammel tid 
lå i Kaupangen . Etter den siste, Peters kirken ble alterstenen funnet og er plassert i 
dagen kirke. 

Carl Erik Eriksen tok bilder fra omvisningen, som dere ser her. 
Han hadde en historie om farfaren som var ansatt som organist i denne kirken 

bare 15 år gammel! 
Avsluttning i det nye menighetshuset. Innredningen ble i stor grad gjort på 

dugnad. 
Dette fortalte Per Fagerslett om. 
En fin opplevelse for gruppen, med sikker regi av Åse og Per Fagerslett. 
Takk for turen.. Ref Egil Mjelva 



"Generasjoner imellom" 
av Svein Olav Daatland 

25 .oktober hadde vi foredrag av cand.psychol. 
Svein Olav Daatland fra NOVA (norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring). 

Han gikk tilbake i historien fordi generasjons
konflikten er et evig spørsmål som gir seg utslag i 
skiftende former. Det har med makt, idealer og 
penger å gjøre. På den ene siden kontinuitet og 
hensynet til samfunnet, og på den annen side indi
videt og dets trygghet. 

Dette har gitt seg forskjellig utslag opp gjen
nom tiden: 

* Mosaisk rett, som var patriakalsk, jødedom
men og islams tenking; 

* Romerretten, med de eldres råd, senatet; 
* Kanoniske, hvor Gud er far, og mange mot-

stridende holdninger; 
* Nordisk tradisjon, med kår og legd; 
* Føydalretten, hvor adelen spilte en aktiv rolle; 
* Reformasjonen, med tvang og påbud; 
* Den nye tid, fra fattigforsorg til velferd, trygd og eldreomsorg, og priorite

ring av yngre krefter. 

Hvilke stikkord kan sies om generasjonskonflikten idag? 

* Velferden bedre enn noen gang tidligere, men misnøyen er likevel større; 
* Eller var det bedre før? 
* Familien er bedre enn sitt rykte; 
* Overgang fra pliktstyrt til mer personstyrt omsorg; 
* Fortsatt familien som har ansvaret; 
* Demokrafien er i endring; 
* Likhet mellom kjønnene slår ut; 
* Gamle behov viser seg i nye former; 
* Stadig sympati for eldre, og verdig trengende; 
* Eldre mister innflytelse i påvirkning, styring, politikk. 

Dagens eldre har langt flere muligheter til å utvikle seg. Et åpnere samfunn har 
gitt oss flere valgmuligheter og bredere forståelse for eldres forskjellighet. 
Velstandsveksten har gitt oss flere muligheter enn tidligere. 

Han samlet inn et spørreskjema som vil bidra til å gi oss svar på hvordan vi 
føler vår alder? 
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TUR TIL SICILIA 
I vår kom det invitasjon fra Spare

banken Møre om tur til Sicilia. Det vi
ste seg at flere medlemmer i Pensjo
nistuniversitetet hadde meldt seg på 
turen som varte fra 15-22 sept. 

Og det ble en uforglemmelig tur 
med rike opplevelser.Vi bodde i byen 
Giardini Naxos på et trivelig hotellan
legg med småhus spredt rundt i parken. 
Hjelpsomme og hyggelige guider tok 
seg godt av oss. 

Sicilia er Middelhavets største øy. 
Den har delvis sjølstyre, og innbyg
gerne liker å kalle seg sicilianere og 
ikke italienere. Øyas historie strekker 
seg mange tusen år tilbake, og både 
grekere, romere, arabere og endatil 
nordmennene har erobret øya. 

Siracusa ble grunnlagt av grekerne i 
733 og den byen besøkte vi et gresk og 
romersk amfiteater og kalksteinkata
komber brukt til gravkammer. 

Ikke langt fra G, Naxos ligger 
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klippebyen Taormina som har flott ut
sikt over havet. og byen og er Sicilias 
mest populære feriested . 

Turen til Palermo ble det ikke noe 
av på grunn av få påmeldinger, men 
isteden for var vi til byen Catania med 
livlig handel og stort marked. Det er 
øyas nest største by. Vi var innom 
domkirken som er viet Sant-Agata som 
led martyrdøden og operaelskere må få 
vite at komponisten Bellini 1802-35 
var både født her og også gravlagt i 
katedralen. Hans mest kjente operaer 
er "Søvngjengersken" og "Norma" 

En frisk båttur var vi også på til de 
vulkanske Lipariske øyer. De ligger på 
nordøstkysten.Rundt kysten er det 
mange forundelige bergformasjoner.Vi 
merket oss båttrafikken som hadde 
kurs for Missinastredet som skiller 
Sicilia fra fastlandet. Det planlegges en 
bro over stredet ,men ikke alle er enig i 
at den skal bygges. 



VULKANEN ETNA 

Siste dagen før vi reiste fra Sicilia 
gikk turen opp til vulkanen Etna. Det 
ble høydepunktet under vårt opphold 
på øya. Etna er Europas største vulkan. 
Den ligger på 3330.m. høyde og er 
stadig verdens mest aktive vulkan . For 
grekerne var fjellet hjemmet til ildgu
den Hefaistos, og for araberne var 
vulkanen "fjellenes fjell" . Fra topp
krateret og andre sidekrater kan stein, 
svovelgass og damp bryte fram og glø
dende lava på 500 grader strømmer 
nedover fjellsidene 

Svoveldampen blir opplyst og gir et 
inntrykk av et gigantisk flammende 
bål.. Aske sprer seg med luftstrømmen 
og legger seg som et teppe over de 
nærmeste landsbyene.Utbruddet i 1669 
kostet menneskeliv 

Det siste utbruddet var l okt. 
2002.Da ble taubanen, besøkssenteret 

og hotellet ødelagt. Nå kan kommende 
utbrudd registreres ved et observa
sjonssenter. 

Så nå kan folk i nærliggende lands
byer føle seg tryggere. 

Nå er vulkanen blitt en stor turist
atraksjon, De besøkende kan komme 
så langt opp som det er tilrådelig. 

Det var med en viss spenning vi la 
turen oppover, først med buss, taubane 
og tilslutt med terrengbiler. Og forun
derlig var det å gå rundt i det nakne og 
golde landskapet med varm lavagrus 
under føttene og lavasteiner over alt 
med damp som sto opp fra grunnen 
rundt om kring. Det var som å vandre 
omkring på en annen klode. Vi tok 
med oss en liten rødbrun lavastein som 
minne om en nesten uvirkelig, men 
sann opplevelse. 

A.F. 
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( ________________________ ~( 
Bok : 

Den gamle Sunnmørsjula 
Jula nærmer seg, og det er nettopp kommet ut bok med tittelen: 

Den gamle sunnmørsjula. Forfatterene er Sissel Brunstad og John Roar 
Pettersen. De tar for seg gamle juletradisjoner på Sunnmøre. Boka er delt i tre 
deler: 

l. Førjulstid, 2. Høytid og helg, 3. Julemat. Her er ingenting glemt. 
Vi som er eldre kjenner oss godt igjen: Ja, slik var det! Men det merke

lige, men også gledelige er det at noen av tradisjonene har fulgt oss helt opp 
til i dag. Vi har allerede begynt med forberedelser, og alltid er det selve jula, 
kvelden vi ser fram til, nå som før. 

Vi gjengir et avsnitt i boka som forteller om Den store kvelden, og har 
også plukket ut en gammel julesang: 

Den store kvelden 
Endel eg julaftan 
" .. høgtid og helg i kvart eit hus" 
Ved nonstid julaftan kunne sjølve høgtida ta til. Huset var nyvaska og 
stelt. Velduftande einerbar låg strødd på golvet, juletreet var pynta og 
bordet dekt. Heile huslyden sat samla i bestekleda kring julebordet. 
Husfaren las juleevangeliet, og så las dei høgtidssamt bordbøna. No 
var det endeleg høgtid og helg i kvar eit hus. 

Jolaftan 

No daler han som stilt og lint og lett 
Fraa himlen ned den kvite skire snøen, 
Og sveiper grenda i ei kaapa tett 
Fraa øvste tindame og ned til sjøen. 
Det er som all natura ligg og kviler 
Og liksom fram mot helgarfreden smiler. 

Det blenkjer bjart i kveld fraa kvart eit hus, 
I tusund andlit lyser jolegleda. 
Det stig mot sky eit fagert tonebrus 
Naar ung og gamall jolesongen kveda. 
-"Guds fred paajord!" so lyder engleorda 
og jolefreden strøymer yver jorda. 

Fra "Varamannen" 1912 

.. ~....-~ *"'-'iitttt;"' ..... ~ ~....,_";;'f/tiiiF ~.-.. .. . .. 
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Operatoren 2007 til Nordfjord 

En full busslast, som vanlig, dro for 
å nyte Jegerbruden av Carl Maria von 
Weber i oktober 2007. 

Per Gunnar og Anne Marie Sto knes 
hadde sammen med bussjåfør Dagfinn 
lagt opp til en innholdsrik tur. 

Det er laget en CD med bilder fra 
turen. 

Denne er tilgjengelig for en svært 
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En levende 
fremstilling 
av 
Peer Gynt 
av 
Oddvin Parr 

rimelig penge om du ønsker å ha en 
kopi. 

Det var uvanlig flotte farger i na
turen denne gangen, og skyformasjo
nene i Sykkylven skapte en merkelig 
kontrast til fjellene. 

På Hellesylt var det omvisning av 
Parr, og han fremførte Peer Gynt i ut
drag, og med stor innlevelse. 



Eli Førde Aarskog tok imot oss med 
åpne armer, godt stell, gode snitter og tilbe
hør, og fin innledning om både forestillin
gen og det som skjer i Nordfjord. 

Det er bare å gratulere Eid 
med alt de har fått til, og vi gle
der oss til en lystig forestilling 
høsten 2008, og til åpningen av 
den nye operaen i 2009. 

Selve forestillingen var 
ypperlig. Og det tekniske opp
legget fungerte som planlagt, og 
var flott laget til. 

Turen til Orheim-tunet blir 
beskrevet som egen artikkel i 
dette bladet. 

Vi avsluttet det hele med mat 
på Det Grønne Treet, og besøk i 
Volda kirke. Historien om denne 
var interessant. I det hele tatt: et 
ypperlig opplegg på alle måter. 
Per Gunnar og Anne Marie Stok
nes tar mot bestillinger til turen 
neste høst. 

Olav og Alfhild 
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VOLDSDALENSKOLESOÅR 

I 1957 ble Volsdalen skole tatt i 
bruk. I år 2007 feiret skolen sitt 50 
års jubileum 

Per-Henry Aarseth f. 1923 er ekte 
Volsdalsgutt født og oppvokst i 
Kløvadalen. Han syntes at ved en slik 
anledning , ville det være nyttig for 
elevene å få et tilbakeblikk på hvordan 
det var i Volsdalen før skolen ble bygd 
. " Midt i Blinken" vil i en kortere ver
sjon gjengi hans skildring, som sikkert 
vil vekke minner hos flere lesere 

Om gardene i Volsdalen 
Det var tre garder i Volsdalen. 

Området nedafor Volsdalsvegen ( nå 
Borgundvegen ) fra Øfstisvingen og 
vestover til Nørve , var innmark for 
Volsdalsgardene og Nørvegardene. 

Innmarka strekte seg stort sett ned 
til Volsdalsvågen , selvsagt avbrutt av 
knauser og krattskog 

Der nede var det anlagt en stor 

brønn. Dit kom vannbåtene Nap og 
Nøk og hentet vann til fiskeflåten . Der 
nede låg også Rønnebergs lange reper
bane. 

Den vestre del av området tilhørte 
garden som i dag er det fredede 
Volsdalstunet, og det var Lars og 
søsteren Anna som drev garden . De 
hadde sågar et gartneri med 2 drivhus 
nedenfor vegen.Her var det Anna som 
var sjefen , hun bodde i det minste av 
de to husene på Volsdalstunet. 
Gjennom tunet gikk en bekk som kom 
fra Truskeren (vannmagasin l på 
Aksla. 

De to gardene innafor tilhørte Karl 
J Volsdal og Ole J Volsdal. Karls hus
tru Marie var litt av en husfrue . Ole 
var ungkar og hadde husholderske. 
Begge bodde i foreldrenes staselige 
våningshus, hver i sin etasje. Bak hov
edbygningen lå et innholdsrikt gard
stun oppover mot fjellfoten med et 

Volsdalen gamle skole 
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kjempestort stabbur, et vedaskåt og 
andre uthus. 

Løa lå på nedsida av vegen . Karls 
løe lå så nært vegen at den ble beskåret 
ved en senere utvidelse av vegen . Det 
var den opprinnelige løa til hoved
bruket før garden ble delt. 

Løa hadde et tilbygg, et romslig 
vognskjul med høyvogn og en staselig 
karjol. Løa til Ole var mer moderne og 
hadde stor løebro opp til høystålet, og 
barn fikk hjelpe til med å få høyet i 
hus. Karl og Maria var strengere og 
tillot ikke barna å leike i høyet. 

Begge gardene hadde to slåttakarer 
som bodde på stabburet. 
Tjenestejentene bodde i våningshuset. 

I sommersesongen ble kyrne leid til 
beite ut til utmarka på Aksla eller ned 
til Volsdalsberga, og det var stas å få 
lov til å leie kyrne morgen og kveld 

Begge gardene hadde hest. Ole 
hadde en staut fjording som måtte slite 
i bakkene ovafor vegen. Det var litt 
dyrka jord opp forbi Volsdalsbakken. 
Det ble spadd torv til brensel ved 
Kråmyra og ved Aksla stadion. 

Leik og aktivitet 
Om vinteren, når snøen kom, var 

Volsdalsmarka et skieldorado for 
unger. Dette var det store friområdet, 
der en fikk boltre seg fritt med ski, 
kjelker og spark, og det yrte av unger 
utover ettermiddagen og kvelden, og 
unger var det nok av i 30 årene. De 
eldste prøvde seg på ski helt opp til 
Rundskue, og de yngste fikk lære av 
de eldste. Og i en periode var det også 
en enkel skiskole med opp til 70- 80 
elever. 

[ dette området gikk også den 
gamle bygrensen mellom Borgund og 
Ålesund, og det var her byens myn
digheter bestemte seg for å bygge en 
ny barneskole. Dette førte til at stor
parten av innmarka til Karl og Ole 
J.Volsdal nedenfor Borgundvegen ble 
tomten til Volsdalen skole,og senere 
ble det bygget menighetshus og kirke i 
samme området. 

Og snipp snapp snute, så var fri
arealet ute. 

Per- Henry Aarseth 

Volsdalen nyere skole 
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Om Matias Orheim 

På turen hjem fra operabesøket i 
Nordfjord fikk vi nokså overraskende 
en stor opplevelse. Vi dro til Stårheim 
og besøkte gården der salmedikteren 
Matias Orheim var født som odelsgutt. 

På tunet av den vakre gården ble vi 
tatt imot av Orheims barnebarn, Åshild 
Orheim Haga, som bød oss inn i ei 
"gildestove" med varme på peisen. 

Og til tonene fra en av salmene føl
te vi høytiden sterkt på kroppen da hun 
fortalt om sin bestefar, som var gift 
med Marie f. Dombstein og som sam
men med henne fikk 8 barn. 

Han ble tidlig omvendt til Gud, og 
da skrev han den kjente salmen "Eg 
fann min Gud i ungdomsår". Matias 
var da 16 år. 

Ble blind. 
Etter Amtskolen ble Orheim stadig 

mer svaksynt, og i 30-årsalderen var 
han helt blind. Men han lot seg ikke 
stoppe av det? Å, nei . 

Han ble forfatter, salmedikter, 
forkynner og kunstner, og hadde hele 
landet som sin arbeidsplass. Utrolige 
35.000 taler holdt han i løpet 
av sine 55 arbeidsår, 13 bøker 
har han gitt ut. 

I over 20 år var han med i 
Norges Kr. Ungdomsforbund, 
og han var en av foregangs
mennene til våre folke
høyskoler - at han var glad i 
ungdom kunne høres på hans 
salmer. 

Det lyste glad kristendom, 
og på hans forkynnerreiser 
skjedde det stadig store vek
kelser. 
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Fela inn i kirka. 
Han var den første som tok i bruk 

fele i bedehus og kirker, dette hadde til 
da vært et syndig instrument som 
hadde hørte heim i helt andre lag enn 
hos de kristne. Orheim? Han lot som 
om han ikke hørte kritikken. 

Han var sammen med Bernt Fauske 
oppsynsmannen til Brannbåtane som i 
tiår etter tiår har reist langs kysten vår 
og arrange1i religiøse møter. Det er nå 
den syvende båten som er på sjøen. 

Denne hedersmannen fikk også 
Kongens fortjenestemedalje i gull for 
sitt enestående arbeid. 

Nå hviler Marie og Matias Orheim 
på Stårheim kirkegård, hver det er reist 
en bauta med relieff av de to, laget av 
billedhuggeren Anne Grimsdalen. 

På bautaen stor det disse ord fra en 
av hans salmer: 

"Det venaste syn som eg fær sjå 
er unge på kne for Gud" 

Marit Skuseth Wiig 
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Temamøter våren 08 

Alle våre fas te temamøter finner sted 
på Høgskolen i Ålesund, i lokalet Nafta
djupet, rett frem når du kommer inn ho
vedinngangen på østsiden av bygget, 
klokken 1800- 1900, og så samles vi til 
kaffe og litt å bite i etter foredraget. 

Følgende møtedatoer for faste tors
dagsmøter fremover våren er: 

3 1. jan : Rasmus Sunde: "Utvan
dringen til Amerika". Han er førsteama
nuensis ved Høgskolen i Sogndal, og har 
spesielt forsket på emigrasjon til Amerika 
og lokalhistorie. 

28.jan: Årsmøtet. Les eget oppsett om 
dette. 

27.mars: Sverre Devold: "Energ i
situasjonen i M&R, på kort og lang sikt" 
(med forbehold om endring) . Sverre 
Devold er konsernsjef for Tafjord Kraft, 
og unikt egnet til å foredra om dette så 
viktige tema. 

Det er mu lig at vi starter kl. 1730 
denne dagen fordi det kan gi oss litt bedre 
tid til spørsmål fra salen. 

24.apri l: Styret holder denne dagen 
åpen fordi vi ønsker å være mest mulig 
aktuell. Vi har en lang rekke forslag, men 
venter med å bestemme. 

29.mai/primo juni: Styret planlegger et 
besøk til den nye operaen i Bjørvika i 
Oslo. Per-Gunnar Stoknes er arrangør. 
Detaljer kommer senere. 

Vi holder åpent for å arrangere "mel
lommøter" fordi en rekke av våre 
medlemmer reiser både hit og dit, og er 
med på atskillig som også vi andre kan få 
del i. 

Dette avgjøres på kort sikt, og når det 
er aktuelt. Forslag mottas selvfølge lig 
med glede. 
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Referat fra Tema møte 27/9-07 

Halvard Vike 
fra sosialantropologisk 
institutt 

holdt foredrag om det 

Politiske ansvarets 
forvitring. 

Det dreide seg altså om eldreom
sorg i kommunene. Vike beskrev hvor
dan ønske og lyst fra alle politiske par
tier ikke på noen måte står i forhold til 
viljen til å yte nok ressurser. 

Rikspolitikerne vil så gjerne men 
vet de ikke er i stand til å holde lov-
nader. 

På en "genial" 
måte overfører de 
i stedet påbud til 
kommunene som 
blir helt menings
løse i forhold til 
budsjettene. 

Likevel går de 
på en måte klar, 
underforstått det 
er kommunene 
som ikke gjør 
jobben sin! 

Med dette ut
gangspunkt listet 
Vike opp en rekke 
stikkord som un
derbygget proble
mene: 
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Tjenesteutøvelsen. 

Pleie og omsorgstjenestene er spe
sielle 

Velferdsstatens mest sårbare sone 

Den permanente unntakstilstand 

Kompetanse har ikke høyeste prio
ritet 

Faglig standard er ikke et absolutt 
prinsipp 

Behov/kvalitet vs. Budsjett 

Effektivitet og 

Den store Misforståelsen. 
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Velferdsstat og velferds
politikk. 
Politisk optimisme 
Universell velferd 
Folkebevegelsene 
Kommunene og staten 
Kapasitetsproblemet og 
overveldene ansvar 
Det absolutte og det relative 

Politisk ansvar 
(vi har en plan) 
Utopiens og rettighetenes tid 
Bukken og havresekken 
Ny offentlig styring 
Utvikling og innvikling 
Staten og individet 
Massiv sentralisering 
"Hvilke rettigheter skal vi innfri i 
år?" 
Lokaldemokratisk tillit. 

Ved tilslutt å sammenligne konse
kvensene av alle planer i eldreomsor
gen med andre bransjer så vil eldreom
sorgen forbli problematisk. 

Fordi den er fritt vi lt i statsbudsj et
tet. Når noe skal skjæres ned så er det 
alltid eldreomsorgen som må tåle kutt. 

Det er altså i utgangspunktet ingen 
sammenheng mellom "god vi lj e" og 
store planer og vi lje til å betale det 
dette koster! 

Halvard Vike har års fordypning i 
problemene nettopp der man er nær
mest de som har behov for omsorg. 
Nemlig i kommunene. Engasjemanget 
og kunnskapene er på topp. 

Noe PU ved Samfunnsgruppen bør 
kunne dra nytte av og sammen med 
Halvard Vike komme til løsninger i 
praksis. 

Ref Egil Mjelva 

Ta vare på 

Vi er blitt flere i PUiÅ. 
Rekrutteringen skjer ved at fornøyde 
medlemmer får med seg likesinnede. 
Denne kraften er veldig positiv for oss. 
Og det er desto morsommere å legge 
merke til når andre organisasjoner stre
ver med å holde aktiviteten oppe. Men 
det krever også litt omtanke av hver 
enkelt av oss. 

Det er ikke lett å kjenne alle etter
hvert. Spesielt ikke nye ansikter. Ved 
første møte med et nytt ansikt er det 
ikke enkelt å vite om vedkommende er 
tatt vare på av sine venner, eller om han 
eller hun er kommet inn til oss uten 
noen tilknytning. Derfor er det viktig at 
vi hilser på den nye, snakker med ved
kommende, og tar personen inn i kret
sen. Det skal så bitte lite til, men betyr 
så veldig mye. Og egentlig er det bare 
vanl ig folkeskikk. 

Når vi har det gøy sammen i kretsen, 
er nye mennesker ikke det vi tenker på 
akkurat da. Men det er da den nye føler 
seg fremmed. Og et førsteinntrykk kan 
du bare skape en gang! 

De som kommer til oss er initia
tivrike mennesker, som har mye å bidra 
med i kretsen. De er kommet fordi de 
ønsker å bidra, høre til, utvikle s ine in
teresser sammen med andre. 

Vi bør hele tiden ha i minne det som 
står sammenfattet i grunnsetningene for 
vår bevegelse, U3A, universitetetet for 
den tredje alder: 

l. 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 

3. ikke minst det å være med i et 
sosialt nettverk. 

La det derfor være en innstendig 
oppfordring til alle om å ta vare på de 
nye, ta de inn i kretsen, bli kjent med 
dem, inkluder dem i aktivitetene - til 
glede for begge parter! 

17 
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En fredspris til besvær 

Sier du en usannhet ofte nok blir det da sannhet? Det geniale denne gangen er at det 
fremsettes en uhyrlighet hvor dommedag er endelig resultat hvis verden ikke tar grep nå 

Om hundre år helt nøyaktig vil det være ute med oss. 
Alle som forfekter dette med AlGore i spissen er nokså sikker på å ha forlatt denne ver

den lenge før uten å få oppleve hvor feil de tok! 
Slik moderne demagogi klarer å overgå alle tidligere spådommer om verdens under

gang. 
Like gammelt som menneske selv har troen på dommedag holdt liv i oss i tusener av 

år. 
Er det noe annerledes denne gangen? 
Ja, nå er verden mediastyrt. Hver minste hendelse hvor som helst på kloden får vi greie 

på så å si i samme sekund det skjer, enten vi vil eller ikke. 
Forskjellen er altså formidabel. Den som vet å utnytte dette får en farlig gjenklang. 

Helt inn i lille Norges Nobelkommite. Et slikt mediastyr må selvsagt få en fredspris. For 
sikkerhets skyld! 

Det som sola har gjort med klimaet i millioner av år er plutselig helt uskyldig.At isen 
har smeltet og havet steget før vet vi. Også at det er avløst av istider. 

Men siste hundre år gjelder ikke dette lenger. Nå er det menneskeskapt! 
Av verdens 6 milliarder er det en tredjedel som er på vei til å ødelegge livsgrunnlaget 

på jorda. 
Denne tredjepart har også resurser til å rense hva det skal være. Nå for milliarder av 

kroner fart på seg. Mindre forurensing er selvsagt av det gode. Men global oppvarming 
som skyldes helt andre ting lar seg ikke stoppe. 

Vi går inn i noen hundre år slik det alltid har vært i jordens historie 
Det vi må gjøre er som alltid før, lære å tilpasse oss. 
Det er det milliardene må brukes til, og slutte med tøvet om at Norge skal være kar

bonfritt om 50 år. Ærlig talt! 
Det hele er gjenomført hysteri som savner sidestykke. Skulle dette stoppe måtte vi 

"skru" av sola. Eller stoppe tiden. Begge deler er like absurd. 
Likevel fortsetter kjøret. Alt skal renses. Skal vi slutte å prompe også? 
Det er jo co2, eller er det nitrogen? 
Når co2 er borte vil havets rytme forstyrres. Skogene slutte og vokse og hele systemet 

reverseres til steinalderen. 
Er det ikke bedre å overleve med noe forurensing eller å dø steril? 
Om 100 år er alting glemt likevel og verden på vei inn i en ny istid l mellom tiden må 

vi tilpasse oss en annerledes natur. Om menneskene likevel skulle klare å rense alt like ned 
til siste promp, så vil syklysen fortsette som før 

Legger vi godviljen til kan selvsagt rensing være en form for tilpassing. På samme 
måte er det vel å dra det litt langt at menneskene alene skulle gjøre en planet i solsystemet 
ubeboelig. 
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Prosesser som naturen selv har stått for i 4,5 milliarder år 

Sjur Brande 
Nybøbakken a # g 

6011 ALESUNO 

Egil Mjelva 



Vi ønsker alle medlemmer en riktig 

God Jul 
og et 

Godt N_yttår 

ELDRE-JANTELOVEN 
Tilegnet politikere, byråkrater og økonomer. 

l . Du skal ikke tro på at du vet noe om eldrebølgen 
2. Du skal ikke tro på at du har noe å lære av de eldre. 
3. Du skal ikke tro på at dagens eldre har vært med å bygge landet 
4. Du skal ikke glemme det 4. bud 
5. Du skal ikke tro på at behov skal avgjøre antall institusjonsplasser 
6. Du skal ikke tro på at hjemmebasert omsorg er nødvendig 
7. Du skal ikke tro på at aktiviseringstiltak for eldre er av det gode 
8. Du skal ikke glemme at du selv kan bli eldre 
9. Du skal ikke være enig i underregulering av pensjonene 
lO. Du skal ikke se på de e ldre som kun en offentlig utgiftspost 

ørn H. Jo 

Disse er av ukjent opprinnelse, men ikke mindre siterbare av den grunn: 

En venn er en som kommer når alle andre går. 

En god venn er vanskelig å finne, vanskeligere å forlate, 
og umulig å glemme. 

Bedre å stå opp sent og være våken resten av dagen, 
enn å stå opp tidlig og være søvnig resten av dagen. 

Den som tenker positivt ser det usynlige, føler det abstrakte, 
og utfører det umulige. 

Vær samlet i det som er nødvendig, fri når det er tvil, og alltid givende. 
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Ragnhild Brande 
Nybøbakken 8 # 9 

6011 ÅLESUND 

gil jul forsøker alle etter 
evne å gjøre det så lyst og 
koselig som mulig 1 hjemmet. 
- Glem da ikke å lette hus 
moren ved å kjøpe en elek 
trisk komfyr og gå over til 
hel elektrisk kokning. De vil 
da medvirke til å bringe et 
nytt lysstreif inn i hjemmet. 

Styreleder: Sjur Brande 
Ny adresse: Nybøbakken 8 seksj . 9, 6011 Ålesund 
Tlf70 13 7622, 9220 3697, sjur.brande@c2i.net 

Nestleder: Marit Skuseth Wiig, Hessaveien 14, 6006 Ålesund. 
Tlf? O 13 2517, bjartwi@online.no 

Sekretær: Sigmund M. Sau re, Lisaveien Il , 6006 Ålesund. 
Tlf 7013 2831 , sigmundm@ko.no 

Studiegruppekoordinator: Sigurd Dybvik, Sjømannsveien l O, 6008 Ålesund. 
Tlf7013 3760, 9110 7120, sidy@adsl.no 

Kasserer: Unni Førde, Ny adresse: Langelandsveien 40 b, 6010 Ålesund. 
Tlf 7015 5638, 9584 2068, e-hen-f@online.no 

l redaksjonen: Marit Skuseth Wiig, Ase Fagerslett, Sjur Brande 
Trykk: West trykkeri, A Iesund 


