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Leder 

Av forskjellige grunner tok jeg for retorikk. Og når man hører Barack 
meg to bøker av Sokrates denne som- Obama tale så er det bare å gi seg over; 
meren. Var det noe forskjell i hans han er så veltalende at man bare må be
tanker for ca. 2.500 år siden og idag? undre hans retoriske evner. At det blir 
Knapt noen. Egentlig forbausende likt. nevnt at det forekommer gjenbruk 

Underveis fikk jeg vite at .-----=---• (uten henvisning) fra andres 
ordet skole opprinnelig betød gode taler tidligere, er vel til 
fritid, og ordet gymnas kom- å leve med. 
mer fra det greske ordet for Den andre boken han-
naken. Yngre mennesker leser diet om politikk, prioriter-
vel ikke disse enkle ord, og tar ing av løsninger, den gang 
skade av det? Men forklarin- som nå. Og da spør man 
gen er så enkel at også barn ar- gjeme om innholdet i Oba-
beidet for føden, og måtte ta fri ma's taler. Det sies at det 
fra arbeid for å gå på skole. Og som kan felle Obama er 
gymnas fordi det var et tren- hans manglende evne til å 
ingssted, og da var man naken løse middelklassens proble-
fordi man ville oppfordre til estetisk 
verdsettelse av kroppen, og som en 
hyllest til gudene. Stedet ble et lærest
ed, og derav kom navnet akademi fra 
navnet (på gresk) på stedet. Fel
lesskapet med de lærde akademikere 
ble da til universitet fra latin. 

Disse litt enkle forklaringene for å 
bedyre at det slett ikke behøves noen 
form for formell bakgrunn for å bli 
med i våre studiegrupper i Pensjonistu
niversitetet; det holder rikelig å bare 
være interessert i noe. Nå er vi i ferd 
med å få flere grupper, og nye temaer, i 
Spjelkavik. Dette er litt spennende, og 
vi setter veldig stor pris på samarbeidet 
vi har med Spjelkavik seniorsenter. De 
har lagt forholdene godt til rette for 
oss, og det bør vi sette pris på. Savner 
du hyggelige mennesker som har 
samme interesse som deg, så bli med. 
Og hvis du har forstått innledningen 
slik at du må være naken i studiegrup
pene - så holder det altså lenge med å 
være komfortabelt påkledd. Du får 
verdsette det som verdsettes kan. 

En av bøkene jeg leste handlet om 
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mer. 
Hvilket bringer mine tanker hen til 

dagens lokale oppgaver. Jeg har i min 
politiske karriere nådd opp til 2. vara
mann i Eldrerådet, et råd som ikke har 
noen som helst beslutningsmyndighet, 
kun et rådgivende organ for byens 
kloke folkevalgte . Rådmannen har 
igang et prosjekt som handler om Om
sorg i fremtiden, og hun ber oss om 
hjelp til å finne løsninger. Alle er fulls
tendig klar over at vi er på vei inn i en 
formidabel sprekk mellom forventning 
og realitet. Men det er jo den omsorg vi 
selv snart blir til del det handler om, og 
da er det vel også vi som kan skissere 
nye løsninger for rådmannen vår? 

l Kommunekåringen i Dagens 
Næringsliv nylig kommer Ålesund 
kommune sørgelig dårlig ut i forhold 
til andre kommuner når det gjelder el
dreomsorgen. Det er samlet mye kom
petanse og erfaring hos våre medlem
mer, og da utfordrer jeg deg: 

Har du forslag til realistiske løs
ninger for hvordan god omsorg for el
dre kan utføres? 
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"Byen vår" på besøk i Sunnmørsposten 

Byen vår på besøk i Sunnmørsposten nylig, 
Harald Kjølås viser oss morgendagens avis. 

Seniorhjelpen og Bingo-gruppen på Klipra 
En artig liten bonus for Seniorhjelpen er at vår lille innsats også 

kan gi seg matnyttige konsekvenser. Det har seg nemlig slik at vi 
Igører arrangementskomiteen, Mary Pettersen og Kari Overå, når de 
skal handle inn gevinster til Bingo-arrangementet på Klipra hver 
mandag. På den måten spares det utlegg til drosje, som de har hatt 
tidligere. 

Pengene som på den måten er blitt spart, har de gjort rede for - og 
valgt å bruke pengene til kosekveld med servering for brukerne. De 
hadde kaffe og deilige snitter nå på ettersommeren, og sparer opp til 
juletallerken til jul. Noe å glede seg til! 

P.S. Seniorhjelpen er på Klipra første og tredje torsdag hver 
måned fra kl. 12-14 for alle seniorer som trenger noen nøytrale å 
snakke med, eller søke hjelp. 
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lO års -jubileum for studiegruppen "Byen vår" 

Pensjonistuniversitetet i Åle
sund hadde sitt stiftelsesmøte den 
19 jan. 1991. Det ble tidlig opp
rettet studiegrupper i litteratur, 
kunst og historie. Siden kom det 
flere til. 

På et medlemsmøte den 9 jan. 
1998 kåserte politiavdelingssjef 
Gjøsund om "Sikkerhet i byen 
vår". 

Etter foredraget luftet Per 
Henry Aarseth mulighetene til å 
starte en studiegruppe der en 
kunne ta opp temaer om byens 
fortid, nåtid og framtid. 

Det tok tid å få starte opp en 
slik gruppe. En rekke medlemmer 
ble forespurt om de kunne tenke 
seg å være med. Mange hadde 
lyst, men hadde ikke tid, men 
noen få sa seg villig til å være 
med. 

Og om høsten den 6 okt. 1998 
møtte gruppa for første gang.Den 
bestod av ftre medlemmer. 

Det var: 
Ase og Per Fagerslett, 
Trygve Ratvik og 
Per Henry Aarseth. 
Sistnevnte ble valgt til 

studieleder. Navnet på studie
gruppen ble "Byen Vår" etter 
Trygve's Forslag. Gruppa skulle 
ikke være lokalpatriotisk, men 
være en studiegruppe der sosialt 
samvær var viktig, og der en 
kunne utveksle meninger over 
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visse temaer som hadde en til
knytning til byen. 

Gruppen skulle benytte seg av 
egne ressurspersoner, men skulle 
ikke være redd for å trekke inn 
ressurspersoner utenfra som 
kunne informere om saker som 
var oppe i tiden. Og slik ble det. 
Gruppa har fått grundig orienter
ing fra høyeste hold om blant an
net reguleringssaker, havneutbyg
ging og innfartsveger. Alle som 
har blitt spurt har stilt villig opp. 

Gruppa har vokst og har i de 
siste åra ligget på rundt 12-13 
medlemmer. Noen har sluttet un
derveis, men nye har kommet til. 
Nå er det Egil Mjelva som er 
gruppens leder. 

Inn imellom har gruppen vært 
på vandring rundt omkring i for
skjellig bydeler, og også besøkt 
bedrifter og etater. Samtalene har 
gått rundt om slik som det var, og 
slik det er, og slik det helst i 
framtiden bør bli. 

Gruppa var aktivt med i arran
gementet under Pensjonistuniver
sitets 100-årsmarkering av by
brannen 23.jan. 2004. 

Kommunen gav tillatelse til å 
sette opp en minnestein i Brus
dalshagen som markering der 
hvor brannen sluttet. 

Her var Egil Mjelva og Carl 
Erik Erksen drivkreftene i denne 
prosessen. De fant frem den rette 
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Brannsjef Kåre Steinsvik avduker Brannmonumentet i Brusdalshagen, 
flankert av Brandkonstablene Jan Listhaug (til v.) 

og Christian Naalsund. 

steinen på kommunens lager. Den 
passet godt til en minnestein og 
de fikk plassert den på det rette 
stedet. 

brannsjefen satte fyr på den slik 
at det ble en fin flamme uten røyk 
og sot. 

Dette er blant det som vil bli 
husket lenge, både av gruppa 
"Byen Vår" og andre som var til 
stede. 

Det var korpsmusikk og kor
sang under avdukingen som 
byens brannvesen sto for. Duken 
ble ikke trukket av støtten, men Å.F. 

Ønske om ny gruppe: 
Styret har mottatt forespørsel om å starte en gruppe for personer 

som ønsker å arbeide med kunstmaling. Dersom medlemmer kan 
tenke seg å delta i en slik gruppe, Kunstmaler-gruppa, så ta kontakt 
med styret. Vi er tar gjeme i mot ønsker om nye grupper, vi vil etter 
beste evne starte opp grupper etter hvert det kommer opp ønsker. 

Sigurd Dy bvik, gruppekoordinator. 
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Om klima, miljø og forurensning 

Seniorrådgiver Pål Brekke 
foredra om Klimadebatten, 
menneskeskapt, naturskapt 

eller medieskapt. 

. Det må være lov å tenke seg 
htt om når det gjelder det som er 
den store diskusjonen for tiden 
klima og miljø. Solforsker Pål ' 
Brekkes ypperlige foredrag om 
dette l .sept. ga oss en balansert 
men rask, innføring i bl.a hva hi
storien og vitenskapen har gitt 
oss av kunnskap. Men det er lett 
å gå seg vill i begrepene for en 
som ikke holder på med dette til 
daglig. Så, hva er f.eks klima, og 
hva er miljø? 

Når man snakker om klima 
menes gjennomsnittsværet på et 
sted, som oftest beregnet ut i fra 
en 30-års-periode. Ordet klima 
kommer opprinnelig fra gresk for 
å helle, fordi jordens helning i 
forhold til solinnstrålingen er en 
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av de viktigste faktorene som 
bestemmer klimaet. Jo lavere 
breddegrad, og da jo nærmere 
ekvator, desto mer solinnstråling 
og høyere temperatur erfarer 
man. 

En annen viktig faktor som 
bestemmer klimaet er 
havstrømmene som transporterer 
varmen fra solen vekk fra ekva
tor. Dette var underliggende i 
foredraget av prof. Harald Yn
destad i mai. Uten disse hav
strømmene ville temperaturen på 
vår~ breddegrader ha vært bety
delig lavere enn de er i dag. I til
legg vil høyde over havet dis
tribusjonen av land- og h~vmas
ser, fjellkjeder m.m. påvirke kli
maet. Man kan snakke om både 
j~rdens klima som helhet, globalt 
gJennomsnittsvær, og om et lands 
eller en bys klima. Men også 
mikroklimaet, den gjennomsnitt
lige temperaturen og luftfuk
tigheten på et lite sted, kan refe
reres til som dette bestemte 
stedets klima. Klima er altså 
naturlig langsiktig. 

Miljø er et ord som vanligvis 
brukes i betydningen omgivelser. 
Både i England og i Frankrike 
benyttes ordet environment som 
også betyr omgivelse. I fler~ 
fagområder er miljø betegnelsen 
på ytre påvirkninger og livsvilkår 
for en organisme eller en gruppe 
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organismer, men brukes også i 
utvidet forstand når man omtaler 
en organismes indre miljø. 

I de siste tiårene er ordet 
særlig blitt et begrep innenfor de 
livsbetegnelser menneskene har 
rundt seg, og symboliseres gjeme 
med farven grønn. Miljø er derfor 
i motsetning til klima noe som er 
nært og kortsiktig. 

Den omfattende diskusjonen 
går ut på hva det er som påvirker 
levevilkårene våre. Kan vi da 
ikke veldig forenklet si at de 
naturlige svingningene vi har i 
naturen, fra sol og måne og kos
mos, og alt som har med viten
skaplige sammenhenger å gjøre er 
det som mest påvirker klimaet, 
mens menneskeskapte forurens
ninger har mest å si for det dag
lige miljøet? Og hvor kommer 
drivhusgassene inn i bildet? 

Drivhuseffekten er i utgangs
punkt en naturlig prosess i enhver 
atmosfære, også på planetene. I 
jordens atmosfære er vanndamp 
suverent viktigst, så kommer kar
bondioksid (C02) med 0,03% 
volumprosent, og i fallende 
mengder ozon, lystgass, metan og 
klorfluorkarboner som de viktig
ste drivhusgassene. Dersom det 
ikke hadde eksistert noen driv
husgasser, ville gjennomsnitts
temperaturen på jorden vært ca. 
_l8°C istedenfor dagens + l5°C 
(vår gjennomsnittlige sommerte
mperatur i juli her i Ålesund, 
måtte bare nevne det) . 

Det er en naturlig og balan
sert utveksling av energi mel
lom det som stråles inn fra solen, 
og det som slipper ut igjen fra 
jorden. Dette er vist i figur. Den 
suverent største lagerplassen av 
energi i denne forbindelse er van
net på jorden. Denne prosessen 
har foregått siden jorden ble 
skapt, og det er naturlige sv
ingninger. Den dominerende fak
tor er endringer i elektromag
netiske felt på solen og på jorden. 

Men i tillegg er det en men
neskelig faktor, og det er betyd
ningen av denne det er så stor 
uenighet om. I og med at det er 
vanskelig eller umulig å gjøre 
noe med de naturlig forekom
mende drivhusgassene tar altså 
klimapolitikken sikte på å redu
sere de menneskeskapte utslip
pene av disse gassene. Så enkelt 
er det egentlig. 

Det som forundrer er da den 
merkelige polariseringen. Det er 
som om troende er i kamp med 

(fortsettes neste s ide) 
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rettroende? Da er det de rettro
ende som definerer det som er 
politisk korrekt, og bruker om
skrivende ord som virker tilta
lende, men er uklare. De store 
pengene flyttes dit det er politisk 
korrekt. Personer angripes for 
sine meninger, saken er underord
net. 

Media er preget av flokkdyr
mentalitet; det som noen engang 
sa som virket fornuftig i en liten 
sammenheng, kopieres ukritisk 
videre i en stadig mer omfattende 
sirkel. Det media egentlig gjør er 
å beskrive virkningen av noe, 
men media makter ikke å foku
sere på selve årsaken til dette noe, 
for så å oppfordre alle til å finne 
løsninger på oppgavene. Slik fort
setter det til et nytt, interessant 
tema dukker opp (er det lenge 
siden du var opptatt av ozonhul
let?, fugleinfluensa?, eller hva 
kommer etter stortingspen
sjonene?) 

Det som iallfall er fakta er at 
det har vært store svingninger i 
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alt mulig. Det har i nyere tid vært 
store og små istider, palmer på 
Svalbard, store skoger på våre 
vidder, 5 grader varmere (eller 
var det mer) for ikke så lenge 
siden, Nordsjøbassenget var tørt 
land, det har vært megaklasse 
over flommer, jordskjelv, vulkan
utbrudd og orkaner mens men
neskene knapt nok eksisterte. 

Hvordan kan det ha seg at våre 
forfedre åpenbart visste så mye 
som vi nettopp har gjen-oppdaget 
eller -forstått? 

Hva kunne ikke asiatene, 
egypterne og arabere for tusenvis 
av år siden, hvorfor visste In
caene (uten skriftspråk!) og 
Mayafolkene så mye eksakt om 
sol- og månepåvirkning for 
veldig lenge siden, med en 5.125-
årig solårskalender som vi først 
greidde å lage tilsvarende for 
noen tiår siden? 

Fakta er reelle, mens progno
ser er gjettverk. Kanskje vi skal 
vise litt mer ydmykhet, toleranse 
for hverandres meninger, og an
vende sunn fornuft? Vi kan iall
fall la vær å forurense så mye 
som vi gjør, så blir miljøet rundt 
oss bedre. Så får naturen følge 
sine egne lover, og vi tilpasse oss 
klimaet. 

Sjur Brande 

En arm av den største isbreen i 
Europa, Jostedalsbreen, sett fra 

Fjærland sommeren 2008. 
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V år gruppe heter 
"Byen vår" 

De fleste studiegruppene har et navn/betegnelse som sier hva grup
pen holder på med. 

Da ligger det i sakens natur at en slik gruppe favner et vell av fag 
og temaer. 

Men alt dreier seg om Ålesund i fortid, nåtid og fremtid! 

For det meste gjelder det Ålesund "gamle" sentrum. 

Ved bruk av egne resurspersoner favner vi en stor spennvidde, i til
legg får vi inn eksterne fagpersoner. 

Temaene "Byen vår" har hatt for seg gjennom disse l O årene, viser 
en lang liste, hvor bare noen få taes med her: 

Bybrannarrangementet med oppsatt støtte i Brusdalshagen. 

Bussturen rundt til byens mange nye boligområder. 

Innspill til kommunen om reguleringsplaner for sydsiden. 

Krematoriets bevarelse slik det er i dag. 

Parkeringsforhold i sentrum 

Fiskerimuseet. 
Gassverkets historie 

Innfartsvei på nordsiden 

Den som måtte ønske komplett liste vil få det ved henvendelse til 
leder. 

Mange saker ligger på beddingen og venter på sjøsetting. 

Våre møter inneholder mange spennende diskusjoner. Likevel med 
masse humor og ny lærdom. 



Ved starten i 1998 

var disse med: 

Hvem er vi? 

Det har, 

som en ser, 

ikke vært mye 
gjenomtrekk. 

De som er merket med * 

er nåværende 

medlemmer. 

Det er en fin blanding 

av 

"ekte" ålesundere 

og 

"ekte" innflyttere. 

Sammen er vi dynamitt! 

*Per-Henry Aarseth 

* Åse Fagerslett 

* Per Fagerslett 

Trygve Ratvik 

Såkorn 

Rolf Pollestad 

* Carl Erik Eriksen 

* Rannveig Siem 

Eva Ratvik 

* Arne Edvardsen 

*Asbjørn H. Johansen 

Trygve Larsen (død) 

* Egil Mjelva 

* Sjur Brande 

* Einar Aakvik 

* Karl Petter Slinning 

* Terje Skogeng 

* Kjersti Torben 

*Ole Rye Torben 

Vi gratulerer oss selv med l O-årsjubileet! 
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Fra opera turen til Bjørvika 

Sigrid Undsets hjem på Lille
hammer ble åpnet for publikum 
2006. 

Det er satt opp et publikums
bygg ytterst i hagen, med resep
sjon, en liten kafe, toaletter og an
dre nødvendige fasiliteter. Fra 
dette bygget ble vi så ledet inn i de 
gamle bygninger og hagen. 

I 1919 flyttet Si grid Undset til 
Lillehammer, hun hadde da to 
barn, og var gravid med det tredje. 
Det første året leide hun huset 
som lå i utkanten av byen, senere 
fikk hun kjøpt det. 

Hun kjøpte også et hus fra 
1700-tallet som ble fraktet fra 
Sør.Fron og som ble bygget sam
men med det opprinnelige. 

Tomten var på 5 mål med stein 
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og kratt , det rant en liten bekk i 
utkanten av hagen. Rundt huset 
anla hun en vakker hage til både 
glede og nytte. 

En av hennes kjæreste hobbyer 
var å stelle hagen som i hennes tid 
bugnet av blomster. Sigrid Undset 
fant sitt hjem for livet på Bjærke
bæk. 

Hun skapte et særpreget hjem 
for seg og sine barn. Hun ønsket 
seg et hjem preget av tradisjoner 
og godt håndverk, og fikk lokale 
snekkere til å arbeide møbler for 
seg, solide bondemøbler, hun 
kjøpte også møbler fra en an
tikvitetshandler i Oslo. 

Her " hjemmet " hun seg, som 
hun skrev til sin venninde Nini 
Roll Anker, huset er blitt så 
vakkert at du ikke kan tro det, før 
du har sett det, skriver hun til sin 
svenske venninde. 

Nå fikk hun sitt eget arbeids
rom, Skrivekleven, kalte hun det, 
der hun kunne sitte og skrive til 
langt på natt. Hun skrev for hånd 
de første bøkene, i 1929 kjøpte 
hun sin første skrivemaskin. 

Bøker hadde hun et meget 
sterkt forhold til. Der finnes 
skjønnlitteratur, kunstbøker, fag
litteratur og mye historiebøker, 

Omvisning i Sigrid Undsets hjem 
Bjerkebæk, Lillehammer. 
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også religiøs litteratur. I hjemmet 
er det bøker i alle rom og ganger, 
selv soverommet med himmelsen
gen var omkranset med hyller fylt 
av bøker. 

På soverommet kunne vi også 
se en bedeskammel med et stort 
kors over og religiøse bilder på 
veggen. Hun konverterte til ka
tolismen og ble opptatt i den Ka
tolske kirke i 1924. 

Hun var veldig glad i et skrive
bord som hun arvet fra sin far pro
fessor i arkeologi, Ingvald Undset, 
men det ble ødelagt under krigen. 
Det som står der nå er en kopi. 

I 1940 måtte Sigrid Undset for
late Norge p.g.a. den holdning hun 
hadde til nasismen, hun bodde i 
U:SA under hele krigen, der hun 
kjempet for Norge i artikler og 
foredrag. 

Da hun 3017 - 1945 ankom 
Oslo og tilbake til Bjerkebæk var 
hjemmet rasert av tyskerne, ~en 
heldigvis, boksamlingen var gjemt 
og tatt vare på. 

Hun forsøkte å gjenskape hjem
~et etter beste evne og med god 
hjelp, men de siste årene var hun 
svekket m.h.t. helse og arbeid
skraft og hun døde i 1949. 
. Eiendommen sto tom og ubrukt 
1 flere år, nå er heldigvis dikter
~ro~ningens hjem satt i stand, og 
tilgJengelig for interesserte. 

Kirsten Berild 

Dysleksi 
En undersøkelse avdekker 

skremmende store tall for 
dyslektiske lidelser. Dysleksifor
bundet mener at 5-10% av be
folkningen er hemmet av lese
og skrivevanskeligheter: 

20% av alle i aldersgruppen 16-
20 år 

23% av alle yrkesaktive 

Men: 
40% av alle med status som ar

beidssøkende 

43% av ikke-vestlige innvan
drere 

50% av_ alle på ulike trygdeord
mnger 

53% av hjemmeværende 

Det er to kjennetegn: l) store 
vansker med å lese ord, og 2) 
store og ofte vedvarende 
vansker i rettskrivningen. Lese
vanskene gir seg utslag på ulike 
måter, f.eks med å binde sam
men lyder til ord og problemer 
med å gjenkjenne ord som be
grep. 

I rettskrivningen finner man 
ofte feiltyper som utelatelser 
eller tillegg av bokstaver. 
Omkastninger av bokstavenes 
rekkefølge i ordet er typisk. 
Sammenslåing av to ord til ett 
ord skjer. Og som lydrett 
skrivemåte, altså at ordet skrives 
slik det uttales. 
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Folkeakademiet 

Folkeakademiet var en folke- lingen med til eksotiske himmel
opplysningsinstitusjon, som hadde strøk og Amalie Christie talte 
sitt opphav i varmt om de 
arbeiderbevegel- l . . 
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klassiske kom-
sen i England i (Et tzlbakeblzkk) ponister og gav 
andre halvdel av utsøkte mu-
19 århundre. Til Skandinavia kom sikkeksempler på klaveret. 
bevegelsen i 1880. Det var en in- Slik kunne det arte seg, og det 
stitusjon som skulle gi yngre og gav åndelig læring i trange tider 
eldre folkeopplysning gjennom både i byen og andre avsides
foredrag med etterfølgende disku- liggende lokaler. Om det var bra 
sjoner. oppmøte? Ja, foredragsholderne 

De skulle virke kulturell vek- var alltid sikret fulle hus og de ble 
kende. I hovedprinsippet skulle behørlig ønsket velkommen til 
religiøse og politiske stridigheter stedet av akademiets styrefor
holdes borte. Ellers var emneval- mann. Det var gjerne en bren
get fritt, og enkelte foredrag eller nende kultursjel, ofte en 
kåseri ble gjeme styrket med en folkeskoles overlærer, som på 
film eller lysbilder. Viktige emner forhånd hadde hengt opp plakater 
var fra samfunnslære, sosial- med påskrift: Billetter voksne kr. 
økonomi. geografi, astronomi, 2.- , Barn 50 øre.Er dette nostalgi 
fysikk, biologi, litteratur, musikk kan vi spørre ? Ja, vist er det nos
og bildene kunst. talgi. Men mange mange av oss 

I sin bok " Scener fra et pen- tilårskomne, har selv opplevd og 
sjonistliv " gir forfatter Ame Ha- være tilstede. 
gen oss konkrete eksempler om Pensjonistuniversitetet er i dag 
programmet på møtene. bygd opp på samme prinsipp, 

Han skriver: Signe Horns kå- med foredrag og studier som 
seri om Spania og andre Middel- fremdeles beriker våre liv. 
havsland. Per Høst tok forsam- A.F 
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Tegn et kvadrat på et stykke papir. Vis hvordan du kan dele 
kvadratet i åtte stykker ved bare å tegne 3 streker. 

Det finns et tall som er like mye mindre enn 15 som det fire
dobbelte av tallet er større enn 15. Hvilket tall kan det mon være? 
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Høst på eng og i kratt. 

Nypetorn og rognebær 
Høstens muntre fattiggutter 
Stormer inn når høsten slutter 
Tar med takk hva levnet er 
Nypetorn og Rognebær 

Nypetorn og rognebær 
Ler når sneen duker bordet 
Lokker glad på fuglekoret 
Deler ut til en og hver 
Nypetorn og Rognebær. 

Theodor Caspari 

Det er ikke mange blomster å se på mark og eng lenger. Kanskje er 
det bare en rødkløver,en gul hårsvæve eller en kvit ryllik som har 
våget seg til høstens siste blomstring. Men rognebærtreet og nype
busken står der og lyser med sine fine røde frukter etter en god og 
varm sommer. 

Mye rognebær om høsten varsler mye snø til vinteren. Noe mener 
det omvendt. Vi får vente å se, men høyt henger de og sure er de. 

Åse 

Janteloven: 
Du skal ikke: 
tro du er noe 
tro du er like meget 
som oss 

innbille deg at du er 
bedre enn oss 
tro du vet mer enn oss 
tro du er mer enn oss 
tro du duger til noe 
le av oss 
tro du kan lære oss noe 

Vikingloven: 
Se muligheter 
Skap vinnere 
Vær modig 
Gi ros 
Tenk positivt 
Ta ansvar 
Se fremover 
Sats på utdannelse 
og forskning 
Motarbeid misunnelse 

15 
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Temaforedragene høsten 2008 

Det er et par avvik fra den faste, siste torsdagen i høstperioden 

denne gangen. Merk derfor av på kalenderen med det samme! Årsaken 

er at vi gjeme ville ha spesielle personer, og da må vi tilpasse oss 

deres tidsskjema. 

OBS 14.nov! 

Torsdag 30.oktober: 
Kunstgruppen har bedt Harald 

Grytten på sin uforlignende måte å 
fortelle 

Om kunst og kunstnere 
i Ålesund og på Sunnmøre. 

Fredag 14. november: 
Astrid Nøklebye Heiberg: 
Opplevelsen av 
å bli pensjonist. 
Vi samarbeider med Senioruniver

sitetet i Ulstein, og vi må tilpasse oss 
reiseruter slik at 
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dette foredraget starter kl. 1730, 
ikke 1800 som vanlig. 
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Temaforedragene høsten 2008 

Torsdag 29.jan: 
Morten Sanderford fra Norske Shell: 
"Draugen"-
! løpet av de to-tre neste årene skal det investeres flere milliarder 

kroner på Draugen-feltet. Oljeproduksjonen på Draugen er på vei ned
over og om vi ikke gjør noe nå er toget snart gått for større in
vesteringer, sier prosjektleder Morten R. Sanderford i Norske Shell. 

Torsdag 26 feb: Årsmøte i PU i Ålesund 
Se egen innkalling i neste nummer 

Ca. 9-14. mars 2009 
(endelig dato blir annonsert senere): 

Thomas Chr. Wyller: 
Motstandsarbeidet på Grini under 2.verdenskrig. 

Torsdag 26.mars 2009: Medlemsreisebrev 

Torsdag 30.apri12009: 
"Byen vår" -gruppen 

tar for seg Det som skjer, og burde skje, 
i Ålesund sentrum. 

17 



18 

Hvis jeg 
var 16 ar 

igjen 

Vi har levd et langt 
liv alle sammen , og 
noen ganger har vi 
nok undret oss på om 
vi valgte riktig den 
gangen vi foretok vårt 
viktigste veivalg i 
livet. 

Enn om du satte 
deg ned og skrev en 
begrunnelse for hva 
du ville ha gjort hvis 
du var 16 år igjen. 
Ville gjort det 
samme? Noe helt an
net? Hvorfor ville du 
gjort det? 

Skriv med navn 
om du vil , eller kom
plett anonymt. 

Litt å hygge 
seg med 

Du kjøper en 
sjokolade i en pen 
eske, og betaler kr. 
25 for det hele. 

Sjokoladen ko
ster kr. 20 mer enn 
esken. Men hvor 
mye har du egentlig 
betalt for esken? 
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NY BOLIG + FINANSIERING + FORSIKRING 

Hos oss får du alt på ett sted 

Møre Eiendomsmegling er datterselskap av Sparebanken Møre. Du finner 

prospekt av eiendommer til salgs i alle bankens kontor. Kunderådgiverne i 

Sparebanken Møre kan hjelpe deg å skrive ut prospektene, og de formidler 

kontakt med meglerne, hvis du ønsker det. 

Sparebanken Møre har dyktige kunderådgivere med bred kunnskap innen 

økonomisk rådgivning. De vil hjelpe deg å finne både finansiering og for

sikring som passer deg og din livssituasjon. Ved å samle bank- og forsikring 

på ett sted blir det enklere å holde oversikt. 

Velkommen innom! 

Møre Eiendomsmegling, St. Olavsplass, Ålesund moremegling.no 

MØRE EIENDOMSMEGLING 
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Ragnhild Brande 
Nybøbakken 8 # 9 

6011 ALESUND 

~ Returadresse 

B Postboks 7880 
6022 Ålesund 

"Det er imponerende at dere kommer så mannsterkt hit til Giske i det 
dårlige været, tusen , tusen takk skal dere hal" -

sa Secret Garden til oss 800 som satt som et fargerikt fuglefJell og nøt 
en lqempefin utekonsert. 
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Brande, Sjur Nybøbakken 8 seksj 9 6011 Ålesund 
leder 70137622 92203697 sjur.brandc(ll adsl.no 
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