
2009 slik det var fremme 

på siste årsmøte 

Det blir kopiert opp et lite 

a n t a l l  h e f t e r  m e d 

studiegruppenes rapporter 

for hele 2008; det er for 

mye til at vi kan kopiere til 

alle. Disse legges ut på 

årsmøtet til gjennomsyn, 

og beholdes av gruppe-

lederne. 

Styret ønsker vel møtt 

torsdag 26.februar på 

Høgskolen i Naftadjupet 

som vanlig. 

Du vil finne årsberetningen, 

regnskap og budsjett for 

2008 og budsjett for 2009, 

revisor-erklæring og alt 

tilhørende – alt trykket 

uten signaturer inn i 

medlemsbladet ,  men 

originaler med under-

skrifter foreligger om du vil 

kontrollere.  

Valgkomiteen har avsluttet 

sitt arbeid med en 

innstilling som er trykket i 

dette nummeret. 

Det er ingen forslag fra 

styret til endring i 

vedtektene. Årsmøtet vil 

behandle sakene ifølge ved

-tektene som vanlig. Det er 

kommet inn  ett forslag til 

behandling. Dette er  

trykket i dette bladet. 

Årsberetning gjennomgås, 

regnskap fremlegges i 

detalj, revisors beretning 

godkjennes,  budsjett 

diskuteres og fastsettes, og 

valgkomiteen gjennomfører 

valg av tillitsmenn for 

2009. 

Styret foreslår en liten 

endring i kontingent for 

Årsmøte avholdes 26.februar kl.1800 — les alt om dette 

Nytt oppsett for medlemsbladet prøves 
Av flere grunner er det behov 

for å prøve et nytt oppsett for 

informasjon til medlemmene 

våre. Det viktigste er den 

praktiske delen. Utsending av 

årsmøteunderlag har vært 

arbeidskrevende fordi det er 

mye som skal gjøres ferdig 

med korte tidsfrister. 

 Endringer som må gjøres, 

spesielt i siste liten, har vært 

vanskelig å få til. Siste år ble 

tilsvarende utgave trykket hos 

Haugen Kontorforum, og de 

har godt utstyr til formålet. Det 

som da er forskjellen denne 

gang er at alt rediger-

ingsarbeidet er utført på det 

generelle Windows Office-

programmet Publisher, som 

passer inn i Haugens opplegg. 

D et t e  p r og ra m me t  e r 

tilgjengelig for alle, og viser 

seg å være enkelt å bruke. 

Redaksjonskomiteen kan 

utføre arbeidet på egne PC’er 

og overføre innholdet rett til 

trykking. 

Likeledes er det ønsker om å 

gjøre lesbarheten bedre, vi får 

ikke bedre syn med årene. 

Med det nye opplegget er det 

enklere å velge tekstform til å 

passe inn i tilgjengelig plass. 

Og vi håper at dette er en 

forbedring i så måte. 

Økonomien i det hele teller. 

Portoutgiftene øker, og det 

gjør at vi må tenke gjennom 

billigere distribusjonsmåter. 

Med dette oppsettet er veien 

fra manus til ferdig trykk 

kortere, og gjør at vi denne 

gangen satser på å nå mange 

medlemmer gjennom sin 

deltagelse i studiegruppene. 

Resten sendes i B-post.  

Likeledes blir det nå enklere å 

navne trykksakene. Det føres 

t r e  f o r s k j e l l i g e ,  m e n 

koordinerte medlemslister: 

Regnskapsmessig i Mamut, 

dagligbruk og gruppemessig i 

Excel. All medlemsinformasjon 

er nå lettere å holde ajour. 

Ved å benytte A3-format som 

denne utgaven er trykkingen 

rimeligere enn for A5 som vi 

har benyttet i mange år. De 

første utgavene i 2004 var i 

A3, men redigeringen var ikke 

så enkel den gang. 
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Årsmøtet settes av styreleder 

Valg av møteleder 

Valg av referent og to vitner 

Årsberetning presenteres av styreleder 

Revisors beretning refereres 

Årsregnskap 2008 presenteres 

Styrets forslag til budsjett for 2009 

Innkomne forslag fra medlemmene behandles. 

Valget av tillitsmenn: 

styrets leder  

øvrige styremedlemmer på valg 

vararepresentanter 

revisor 

Valg av valgkomite ledes av møteleder. 

Møteleder meddeler ansvarsfrihet 

Årsmøtet avsluttes. 

En skikkelig takk skal disse få ved første 

anledning. I neste nummer skal vi ta for oss 

mer detaljer. 

De nye medlemmene er Kjersti Torben, 

Bjørn Lamborg og Bjørg Bang, og styreleder 

deltar fra styret. 

 

Denne første utgaven i nytt format dreier seg 

hovedsaklig om årsmøtet og den nærmeste 

tiden, og komiteen får mer anledning til å 

utfolde seg heretter. 

Det er kjærkomment med synspunkter fra 

deg som leser om du er tilfreds med denne 

utgaven. 

Nytt oppsett ... fortsetter:  

Det nye oppsettet har nå samme profil som våre 

nettsider, www.puiaa.no, og enda et nytt tilbud 

fra Sunnmørsposten synes også å gi oss 

anledning til å markere foreningen bedre utad. 

S a m t i d i g  m e d  d e t t e  s k i f t e r  v i 

redaksjonskomitemedlemmer. Marit Skuseth 

Wiig og Åse Fagerslett har gjort en kjempefin 

jobb med 18 utgaver siden starten i 2004, og 

dette er vi svært takknemlige for. Kåre Vatne 

gjorde en kjempejobb med bladet, og han 

savnes. Hjelp har vi også fått av Asbjørn H. 

Johansen.Likeledes har Henning West stått på 

for å få alt til i praksis.  

Dagsorden for årsmøtet for 2008 

Temaforedrag januar 2009 
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Revisjon 2008-

regnskap 

Jeg har revidert det 
fremlagte regnskap. Alle 
inntekts– og utgiftsbilag 
samt bankkonto er 
kontrollert, og de stem-
mer med regnskapet. 
Inntekts– og utgiftsbilag 

for Operaturen 2008 er 
kontrollert, overskuddet 
innsatt på egen bank-
konto. 
 
Ålesund 13.januar 2009 

Kjell Saure (sign) 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund skal ha følgende foredrag på Høgskolen i Ålesund i 

lokalet Naftadjupet torsdag 29.jan kl. 1800 med adgang (kr.50 inkl. kaffe og enkel 

servering etter foredraget) for publikum generelt: 
 

Morten Sanderford er født (Johansen) og oppvokst her i Ålesund, foreldrene bor i indre bydel. Han 

gikk på Åse Skole og videre på Fagerlia Gymnas. Etter Ingeniørhøyskole i Bergen reiste han South 

Dakota Schools of Mines and Technology, USA, hvor han fullførte sivilingeniør-utdannelsen innen 

prosess-teknologi. Han tok konas etternavn da han giftet seg med Mauri fra USA. 

 

Draugen Redevelopment 

I løpet av de neste årene (2008-2011) skal det investeres flere milliarder kroner på Draugen-

feltet. Oljeproduksjonen på Draugen er på vei nedover og om vi ikke gjør noe nå er toget snart gått 

for større investeringer, sier prosjektleder Morten R. Sanderford i Norske Shell.  

 

Siden oppstart i 1994 har Draugen vært et av de mest stabile felt på norsk sokkel, og Norske 

Shell har ambisjoner om å nå på en utnyttelsesgrad på formidable 75 %. Gjennomsnittet på norsk 

sokkel er til sammenligning 45 %. Dessuten var Draugen lenge et ”tørt” felt og vannproduksjon 

startet først i 2000. Nå står imidlertid feltet foran en rekke spennende investeringsbeslutninger 

som samlet kan utgjøre flere milliarder kroner. 

Torsdag 26.februar kl. 1800: Årsmøte 

Dato ikke endelig fastsatt i mars: Thomas Chr. Wyller om fangeleiren Grini 

Torsdag 25.mars kl. 1800: Reisebrev fra Nord– og Sør-Amerika høsten 2008  

   v/ Sjur Brande 

Torsdag 30.april: Johs. Havnevik foredrar om Knut Hamsun i Hamsun-året 2009 

Morten Sanderford 

fra Norske Shell  

foredrar om 

SHELL PÅ DYPT VANN! 

Temaforedrag våren 2009 

http://www.puiaa.no/


 

Årsmøtet for 2007 ble avviklet 28.feb 2008. Det ble valgt følgende tillitsmenn til styret for året 2008, og 

konstituert i etterkant slik: 

Leder: Sjur Brande  

Styremedlemmer: Nestleder Carl Erik Eriksen, kasserer Unni Førde, studiekoordinator Sigurd  

    Dybvik, sekretær Gunnlaug Lade.  

 Varamedlemmer:  Norma Kjerstad og Erling Paulsen  

Valgkomite:  Leder Erna Marø, Johan Hole, Inger Stette 

Revisor: Kjell Saure 

Regnskapsfører i 2008 har vært vårt medlem Asbjørn H. Johansen. 

Styrets arbeid: 

Det er avholdt månedlige styremøter. Av saker som er behandlet nevnes: 

Årsmøtesaker; 

Rapport til Enhetsregisteret; 

Planlegging og tilrettelegging av temamøter; 

Økonomistyring, budsjettvurdering; 

Studiegrupperapporter; 

Regnskapsføring; 

Redaksjonskomite-sammensetning og innhold i medlems-bladet; 

Høringsuttalelser til kommunen; 

Fellesreise til operaen i Nordfjord i 2008 

Fellesreise til operaen i Bjørvika i 2008 

Ajourføring av medlemslister og studiegrupper; 

Retningslinjer for gruppenes utadrettete virksomhet; 

Retningslinjer for dannelse av nye studiegrupper; 

Studiegruppestøtte, fremmøteskjemaføring; 

Investering i teknisk fellesutstyr; 

Nye studiegrupper; 

Kontingentfastsettelse; 

Rekruttering, medlemsskap som gavekort; 

Søknad om prosjektstøtte; 

Tilgang til hjemmesider i lokal avis 

 

Medlemstall: 

Medlemslisten viser ved utgangen av 2008 at medlemstallet er stabilt med ca. 225 medlemmer, omtrent like 

mange er kommet til som er gått ut. Dannelsen av nye studiegrupper bidrar klart til økt medlemstall. 

Temamøter: 

Det er arrangert følgende åpne temamøter, hovedsaklig i auditorium ”Naftadjupet” i Høgskolen i Ålesund. I tillegg 

fellesarrangement som fremgår av listen: 

  

31.jan:  Rasmus Sunde: Utvandringen til Amerika 

28.feb: Årsmøte 

27.mars: Sverre Devold: Kraftkrise i M&R – det store paradokset 

2-4.april: Operatur til Bjørvika, Oslo 

24.april: Oddbjørn Skarbøvik: Havfiskeflåten- ein berebjelke i norsk fiskerinæring 

29.mai: Harald Yndestad: Økosystemet i Barentshavet 

1.sept: Pål Brekke: Er klimaendringene menneskeskapte, naturlige eller mediaskapte? 

25.sept: Jørg Westermann, Norsk Bane: Realistisk med høyhastighetsbaner i Norge? 

15-16.okt.: Operatur til Nordfjord  

30.okt:  Harald Grytten : Om kunst og kunstnere i Ålesund og på Sunnmøre. 

14.nov:  Astrid Nøklebye Heiberg: Opplevelsen av å bli pensjonist. 

 
 

ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2008 
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Studiegruppene: 

Følgende 15 studiegrupper har vært i aktivitet, flere startet ved slutten av året: 

Byen vår v/ Egil Mjelva 

Data 1 v/ Per Øfsdal 

Data 2 v/ Per Arne Vidnes  

Digital fotobehandling  v/ Sigurd Dybvik 

Engelsk litteratur v/ Rannveig Siem, Raghild Andreassen 

Helse og velvære v/ Per Gunnar Stoknes  

Kunst v/ Astrid Hatlø og Sætre 

Kunstmaler v/ Terje Hansen 

Litteratur 1 v/ Olav Dahl  

Litteratur 2 v/ Erna Marø  

Litteratur 3 v/ Gerd Flatmark 

Litteratur 4 v/ Liv Holte 

Media v/ Johan Hole 

Samfunn  v/ Ingemar Bøen 

Spansk v/ Gunnlaug Lade 

 

Grupperapportene legges frem til gjennomsyn på årsmøtet. Kopier lages til gruppeledere og andre som ønsker 

det. 

Gruppene har hatt møter annen hver uke. De fleste i Ålesund Bibliotek og Spjelkavik seniorsenters lokaler. 

”Helse og velvære” er en aktiv turgruppe med innlagt informasjon om helse- og ernæringsspørsmål. 

Omtrent halvparten av  medlemmene deltar i studiegruppene og stadig flere er medlemmer av flere grupper 

samtidig. 

Samtlige grupper melder at gruppene fungerer meget godt og at deltagerne viser stor interesse for de valgte 

virksomhetene. Det er et visst normalt fravær pga. stor reiseaktivitet blant medlemmene, men ellers er fraværet 

meget lite. Deltagere har ikke møteplikt, men deltar når de kan uten at de mister retten til å høre med i gruppen.  

Det presiseres fra alle tillitsmenn at det sosiale aspektet i studiegruppene er en faktor som blir stadig viktigere. 

Det fører til at man får gode og nære venner man ellers ikke hadde fått. 

Omtale av gruppene gjennom året er tatt med i medlemsbladet og delvis ved innledningen til temamøtene. 

 

Studielederkonferanser. 

Det er ikke avholdt studielederkonferanse i 2008 fordi gruppene arbeider godt, men det er planlagt et slikt møte 

like etter årsmøtet for året 2008 i feb.2009 fordi det er mange nye grupper igang, og nye tillitsmenn velges for 

2009. 

Formålet med konferanser er å gi informasjon på tvers av gruppene og utveksle erfaringer og ideer og vil bli tatt 

opp igjen ved behov. Videre å ta opp aktuelle felles tema. På møtene deltar samtlige gruppeledere og hele styret. 

Operatur: 

Carl Erik Eriksen med hjelpere arrangerte en meget vellykket Operatur til Nordfjord 13-14.okt. Det er gitt en fyldig 

omtale av denne turen i medlemsbladet. 

Interessen for å gjenta dette også i 2009 var så tydelig av det er bestilt plass til en busslast med medlemmer 

høsten 2009 til åpningen av det nye operabygget i Nordfjord. Denne tradisjonen er meget populær. 

Medlemsbladet: 

Styret har vært opptatt av å bedre informasjonen til våre medlemmer og videre gi informasjon til andre om vår 

virksomhet. Sistnevnte også med tanke på rekruttering av nye medlemmer. 

Medlemsbladet har vært distribuert til medlemmene, den er lagt ut på biblioteket, kontorer og bedrifter,o. s. v. 

Styret ønsker å fortsette med bladet også i 2009. Det er en rimeligere og bedre form for informasjon til 

medlemmene enn om vi sender brev, og vi får også større bredde i stoffet som sendes ut.  

Redaksjonskomiteen har bestått av medlemmene Åse Fagerslett og Marit Skuseth Wiig, og med god praktisk 

hjelp av Henning West de siste årene. Alle tre har gjort en meget god jobb som de skal ha honnør for. Siden 

starten i 2004 er det gitt ut 18 utgaver i A5-format. Fra styret har styreleder deltatt. 

Styret vil endre litt profil og søke å gjøre bladet så rimelig som mulig med samme innholdsmessige karakter. 

Hovedvekten legges på aktuell medlemsinformasjon og på stoff som bygger opp om U3A-grunntanken. 

Samarbeidsavtale med Folkeuniversitet i Ålesund 

Samarbeidsavtalen med Folkeuniversitetet i M&R, avd. Ålesund er hvilende. Styret har valgt å ikke søke offentlig 

støtte til studiegruppene fordi arbeidet med å gi bakenforliggende informasjon til dataregisteret koster mer enn 

vi kan få tilbake. Gruppenes arbeid rapporteres som tidligere. 

Årsberetningen fortsetter: 
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Samarbeid med eksterne organisasjoner 

Vi er meget takknemlig for det gode samarbeidet vi har med Høgskolen i Ålesund, Ålesund kommune flere steder 

og Ålesund Bibliotek for bruk av lokaler og stor hjelpsomhet til studiegruppenes virksomhet. 

 

Sammenligning mellom mål og resultater oppnådd: 

Målsettingen om at flest mulig skal ha anledning til å delta aktivt i studiegrupper vises konkret ved at det er  

kommet til flere nye grupper i løpet av året. Det er åpent for flere gruppedannelser. Samtlige etablerte grupper 

rapporter meget god aktivitet. Enkelte grupper er så store at det kan bli snakk om deling. 

Antall medlemmer er stabilt. Dette skyldes at medlemmene selv har rekruttert venner og bekjente. Vi legger vekt på 

at det ikke kreves formell utdannelse for å bli medlem, vi hører fremdeles at ordet universitet kan avskrekke. 

Hvordan har styret forvaltet tilgjengelige ressurser? 

Styret viser til fremlagt regnskap. Regnskapet sendes medlemmene sammen med årsberetningen. Månedlig 

økonomisk rapport om driften gir god oversikt. Det legges frem et større overskudd enn budsjettert og vår likviditet 

er utmerket. Dette fordi utgiftene har vært mindre enn antatt; samtidig varierer kostnadene ved temamøtene i 

samme grad som engasjementet. Det har i snitt deltatt 45 medlemmer på temamøtene, med en topp på 76 og en 

bunn på 29. Styret har trukket lærdom av hvilke temaer som fenger best og vil legge temaene mer i positiv retning. 

Styret ønsker nå å gjøre det mulig å foreta investeringer som kan komme medlemsaktivitetene tilgode. Dette er 

grunntanken i U3A, og vårt aktivitetsnivå er et meget godt utgangspunkt for videre satsing.  

Det er også ønskelig å ha mulighet til å hente inn eksterne foredragsholdere i større grad. 

 

Hvorfor gjør vi som vi gjør - og hva oppnår vi? 

Vi arbeider etter prinsippene som er beskrevet i konseptet Universitetet for den 3.alder slik vi har gjort fra starten 

av. Hensikten er å holde oss i god mental form gjennom egenaktivitet og ikke minst få det sosiale nettverket til å 

fungere. 

Styret har også søkt å hente gode foredragsholdere til temamøtene hver måned og legger stor vekt på å ha et 

variert og interessant innhold.  

Tre av studiegruppene har også i 2008 arbeidet med saker som har tilknytning til samfunnet. Byen vår har bl.a 

arbeidet med infrastruktur i Ålesund, og avgitt uttalelser til kommunen. Samfunnsgruppen samarbeider med 

Ålesund kommune om å nå eldre på en ny måte gjennom bl.a Seniorhjelpen. Digitalfoto-gruppen arbeider med et 

langsiktig prosjekt om å fotografere samtlige gater i Ålesund. Det tas sikte på å utgi dette arbeidet med støtte av 

næringslivet. 

Gjennom budsjettet for 2009 ønskes det å kunne støtte studiegruppers aktiviteter som ligger innenfor U3A-

konseptet og våre lokale vedtekter.  

Kontingenten har vært uendret i flere år, og ble satt opp til kr. 250 i 2008. Styret vil ikke foreslå kontingentendring 

for 2009. Styret vil heller ikke foreslå endringer i vedtektene av 2006 da disse dekker foreningens formål. 

 

Den frivillige innsatsen 

Den frivillige innsatsen har vært upåklagelig. Medlemmene har påtatt seg oppgaver med stort engasjement. 

 

Arbeidsvilkårene for tillitsmennene 

Styret og studiegruppeledere har arbeidet meget konstruktivt og effektivt. Særlig har studiekoordinator laget et 

meget godt opplegg for ajourhold av gruppene. 

Det har ikke vært spesielle forhold som har preget virksomheten negativt i 2008.  

 

Målsetting for informasjonsformidling 

Distribusjon av medlemsinformasjon blir mer og mer kostbart og bruk av elektronisk kommunikasjon vil både 

kunne holde omkostningene for foreningen nede og øke informasjonsmengden til medlemmene.   

Bruk av SMS-meldinger til alle medlemmer som har mobiltelefon har vært benyttet på forsøksbasis, men ikke hatt 

den respons man hadde forventet.  

Styret arbeider for at samtlige medlemmer som kan benytte Internett generelt og E-post individuelt kan motta 

informasjon om foreningens aktiviteter i elektronisk form på egen PC. Det samme gjelder når informasjon gis til 

eksterne mottakere.  

Styret har på slutten av året sett fordeler ved å inngå samarbeid med Sunnmørspostens nettavis. Vi har nå adgang 

til å legge ut selvstendig stoff på Smp’s undersider. Samtidig vil vi få egen hjemmeside som kalles puiaa.no. 

Vi har ved årsslutt også fått anledning til å legge inn eget stoff i den nye spalten mittogditt på Sunnmørspostene 

nettsider. 

Ålesund 22.jan. 2008 

 

Sjur Brande  Carl Erik Eriksen    Gunnlaug Lade  

Sigurd Dybvik  Unni Førde  

Årsberetningen fortsetter: 
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Først  

glemmer man navn,  

så glemmer man å 

trekke glidelåsen opp, 

og til sist glemmer man  

å trekke den ned. 

 
Leo Rosenberg (m.fl.) 

 

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 
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 Res.2007 Budsjett 2008 Res.08 Budsjett 2009 

Inntekter:      

Medlemskontingent   44 100,00  57 500 52 550 56 250 

Inntekter medl.møter   29 290,00  32 000 20 550 21 000 

Annonser i Midt i     3 500,00  4 000 5 000 4 000 

Div. inntekter        168,00  1 000 243 500 

Eksterne tilskudd  13 000 13 000  

Sum inntekter   77 058,00  107 500 91 343 81 750 

Utgifter:     

Servering medl.møter   13 921,00  15 000 9 782 10 000 

Annonser/medl.møter     9 709,88  10 000 7 585 8 000 

Oppmerksomheter/   12 375,40  12 000 11 388 12 000 

Medlemsmøter   36 006,28  37 000 28 755 30 000 

     

Studieringer  6 000 4 975 6 000 

Prosjektstøtte  13 000 11 875  

Medlemsaktiviteter  19 000 16 850 6 000 

Porto/adm.     9 113,00  11 000 7 951 8 000 

Annonser/adm.     

Oppmerksomheter      2 727,00  2 000 1 596 2 000 

Papir/kontorrekv.  1 000   

Administrasjon   11 840,00  14 000 9 547 10 000 

Porto/Midt i Blinken     4 787,02  5 500 5 339 5 000 

Trykking/Midt i   12 325,00  14 000 18 303 20 000 

Andre utg./Midt i        196,00  500 249 500 

Midt i Blinken   17 308,02  20 000 23 891 25 500 

Reiseutgifter  6 000  3 000 

Styremøter  1 500   

Andre møter  3 000  3 000 

Møteutgifter  4 500   

Div.utgifter        802,00  1 000 240 1 000 

F U M R     

Hjemmeside  2 000 374 500 

Sum utgifter   65 956,30  103 500 79 657 79 000 

Resultat   11 101,70  4 000 11 686 2 750 

     

Balanse  pr. 311207 pr. 311208 ? pr.31.12.2008  

Bank 3910 26 50933 51 708,50 55 708,50 63 394  

Operafond   5863  

Enkeltsummene for hver 

linje er sentrert, mens 

summene er plassert til 

høyre og uthevet. Dette 

er gjort for å gjøre det 

lettere å lese. 



Litterært friminutt 
 

Fra 21. januar kan vi igjen ønske velkommen til ”Litterært friminutt” annenhver uke i Ålesund bibliotek. Våre 

ansatte vil også ut over vinteren snakke om og lese fra bøker som gleder og utfordrer - det kan dreie seg om 

ei enkelt bok, et forfatterskap eller et tema belyst på ulike måter i litteraturen. Bokpraten starter klokka 

13.00 (som i høst) og vil vare omkring en halv time. I tillegg til den ”åndelige føden” serverer vi også en 

kopp kaffe og litt å bite i. 

  

Følgende datoer fram til påske er fastlagt: 

21. januar; 4. februar; 8. februar; 4. mars; 18. mars; 1. april  

  

Merk dere datoene (onsdag i partallsuker!) – og vær velkomne! 

  

Med vennlig hilsen 

Hilde Merete Gjessing 

formidlingsbibliotekar 

Ålesund  bibliotek 

  

tlf. 70 16 51 30, mobil 907 99 245 

hilde.gjessing@alesund.folkebibl.no 

www.alesund.folkebibl.no 
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Valgkomiteens innstilling  

til tillitsmenn for 2009: 

Leder: Sjur Brande 

Styremedlemmer: 

Norma Kjerstad 

Erling Paulsen 

Per Øfsdahl 

Styremedlemmer ikke på valg er: 

Gunnlaug Lade 

Carl Erik Eriksen (men ønsker å gå ut 

nå) 

 

Varamedlemmer: 

Einar Røssaak 

Målfrid Mogstad. 

 

Valgkomite: 

Sigurd Dybvik 

Carl Erik Eriksen 

Unni Førde 

Hjelp oss med korrekt adresse! 
Vi er veldig takknemlig om du husker på å gi oss 

melding om du flytter til ny adresse, eller får nytt 

telefonnummer, eller om du får eller endrer e-

postadresse. 

Det er alltid noen som vi ikke rekker med verken 

medlemsblad og annen informasjon hver gang vi 

sender ut medlemsbladet. 

Har du oppgitt din e-postadresse til oss? 
Denne utgaven av medlemsbladet blir sendt ut i 

elektronisk form (pdf-fil) som en prøve til alle som 

har oppgitt e-postadresse. I tillegg blir bladet også 

sendt ut som vanlig i papirform.  

Hvis du derfor mottar bare papirutgaven, og du har e-

post, da har vi ikke fått med oss denne. Kan du da 

være snill å sende den til    erl.paul@c2i.net  

 

André Bjerke skrev mange dikt som ikke var utgitt 

i bokform, og disse manuskriptene ble nylig 

oppdaget. Her er poetiske perler på høyde med 

dem vi finner i hans samlede dikt. Blant annet 

dette fra Hverdagsmirakel (2001), sier Bjørg: 

 

BOKEN 

 

Den riktige bok er en havegrind 

til et land vi får skjenket som gave 

for enhver står den åpen! Enhver kan gå inn, 

 og bli gjest i en eventyrhave. 

 

De skjønneste planter, hvis blomster er ord, 

står stille og gror her i haven. 

Her er det bokstavenes trollmenn bor, 

og svinger med ord-tryllestaven. 

 

En bok er en rikdom, en bok er en venn, 

og kan vel ditt vennskap fortjene, 

For han som har lært seg å lese i dén, 

blir aldri på jorden alene. 

mailto:hilde.gjessing@alesund.folkebibl.no
http://www.alesund.folkebibl.no/


Vedtekter Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Stiftet 19.feb.1991, sist endret 23.feb. 2006 
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Pensjonistuniversitetet 

i Ålesund (PUiÅ) er en 

frivillig, idéell og ikke-

kommersiell forening 

som har til formål å gi 

pensjonister og andre 

over 60 år muligheter 

g jennom l ivslang 

læring å sette seg inn i 

e m n e r  d e  e r 

interessert i.  

§1 Formål 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund (PUiÅ) er en frivillig, idéell og ikke-kommersiell forening som har 

til formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheter gjennom livslang læring å sette seg inn i 

emner de er interessert i.  

PUiÅ skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt i tråd med 

Universitetet for den 3. alders (U3A) målsetting.  

 

§2 Medlemskap 

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år. Medlemsskap er uavhengig av 

tidligere utdannelse og yrkesmessig bakgrunn. 

 

§3 Organisasjon 

PUiÅ er en del av Studieforbundet Folkeuniversitetets organisasjon og tilpasset dennes vedtekter 

og forskrifter. Vedtekter for PUiÅ skal være godkjent av Folkeuniversitetet. Landsmøtet i 

Folkeuniversitetet er høyeste myndighet. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i 

Enhetsregisteret. Styrets leder har signatur. 

Egne medlemmer utfører det løpende administrative, økonomiske og praktiske arbeidet. 

Tillitsvalgte i PUiÅ kan anmode Folkeuniversitetet om å utføre deler av arbeidet etter avtale som 

kan justeres årlig. 

Det økonomiske grunnlaget dannes av medlemskontingent, studiegruppe- og fellesmøte-

virksomhet. Andre midler, som støtte til prosjekter, tilskudd og gaver, kan anvendes til foreningens 

formål. 

 

§4 Styret 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund ledes av et valgt styre på 5 medlemmer, samt ett styremedlem 

oppnevnt av den lokale Folkeuniversitetetsavdeling.  

Styreleder velges særskilt av årsmøtet, for ett år.  

Styremedlemmer på valg velges for to år. Det tilstrebes kontinuitet såvel som fornying.  

Styret velger selv innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og andre funksjoner. 

Til styret velges særskilt to varamenn; disse velges for ett år. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer etter rimelig innkallingstid er tilstede, derav 

leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

 

§5 Årsmøtet 

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Møtedato skal bekjentgjøres i god tid. Forslag til 

årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal 

være utsendt senest 2 uker før møtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Styrets årsmelding 

2. Regnskap og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent. 

3. Forslag fra medlemmer og styre 

4. Valg av styreleder, styremedlemmer på valg, to varamedlemmer. 

 

Valg av 3 medlemmer til valgkomite for to år av gangen. 

Offentlig godkjent revisor med  virke i Ålesundsområdet oppnevnes i samarbeid med det lokale 

Folkeuniversitetet. Valg av tillitsmenn skal foregå ved skriftlig votering hvis forslag om dette først 

blir vedtatt. 

Alle valg og vedtak avgjøres med alminnelig flertall (se unntak i §6). Ved stemmelikhet er 

avtroppende styreleders stemme avgjørende. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2/3 av foreningens styre, eller 1/3 av medlemmene, 

skriftlig krever det. Innkallingen skal skje uten unødig forsinkelse med varsel om tidspunkt og sak 

minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun saker 

som står i innkallingen og underliggende dokumenter. 

 

§6 Endring av vedtekter 

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøte og krever 2/3 flertall fra de fremmøtte (se §3 

om gyldighet). 



§ 3 Organisasjon 

PUiÅ er en del av Studieforbundet Folkeuniversitetets organisasjon og tilpasset dennes 

vedtekter og forskrifter. Vedtekter for PUiÅ skal være godkjent av Folkeuniversitetet. 

Landsmøtet i Folkeuniversitetet er høyeste myndighet. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i 

Enhetsregisteret. Styrets leder har signatur. 

Medlemskontingenten er PUiÅ´s økonomiske grunnlag, sammen med andre midler, som 

støtte til prosjekter, tilskudd og gaver. 

 

§ 4 Styret 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund ledes av et valgt styre på 5 medlemmer. 

Styreleder velges særskilt av årsmøtet, for ett år, og kan ikke gjenvelges mer enn 3. 

ganger. 

Styremedlemmer som er på valg velges for to år. Det tilstrebes kontinuitet så vel som 

fornying. 

Styret velger selv innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og ansvarlige for andre 

funksjoner. 

Til styret velges særskilt to varamenn; disse velges for ett år. Revisor velges for to år 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, etter rimelig innkallingstid, er til stede, 

derav leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Styret gies fullmakt til å engasjere ekstern kompetanse for å få utført nødvendige 

oppgaver som medlemmene ikke utfører. 

 

§ 5 Årsmøtet 

Årsmøte holdes hvert år senest innen utgangen av mars. Møtedato skal bekjentgjøres 

senest 4 uker  i  forveien. Forslag til årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende 

senest 14 dager før årsmøtet. Sakspapirene er tilgjengelige for medlemmene senest en 

uke før møtedato. 

Kun den som har betalt årskontingent for innværende kalenderår har tale-, forslags- og 

stemmerett på årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 Valg av møteleder, referent og medundertegnere. 

 Styrets årsmelding for siste kalenderår 

 Regnskap for siste kalenderår 

 Arbeidsplan for inneværende kalenderår 

 Budsjett for inneværende kalenderår 

 Fastsettelse av årskontingent for kommende kalenderår 

 Behandle innkomne forslag. 

 Valg av styreleder, styremedlemmer på valg og to varamedlemmer. 

 Valg av revisor 
Valg av 3 medlemmer til valgkomitè for to år av gangen. 
Valg av tillitsmenn skal foregå ved skriftlig votering dersom et flertall av 

årsmøtedelegatene krever det. 

Alle valg og vedtak avgjøres med alminnelig flertall. (se unntak i § 6) Ved stemmelikhet er 

styreleders stemme avgjørende. 

Når minst 2/3 av foreningens styre eller 1/3 avmedlemmene skriftlig krever det, kan det 

kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje uten unødig forsinkelse med 

varsel om tidspunkt og sak minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det 

ekstraordinære årsmøte behandles kun saker som er oppgitt i innkallingen og underliggende 

dokumenter. 

Forslag til endringer av vedtekter for  

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
Innlevert av Asbjørn H. Johansen 
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Forslag til 

årsmøtet må 

skje skriftlig og 

være styret i 

hende senest 

4 uker før 

årsmøtet. 
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Vanndammene på Aksla bør bli kulturminne 

Byen vår-gruppen, under ledelse av Egil Mjelva, foreslår for kommunen at Vanndammane på Aksla bør være et 

selvfølgelig kulturminne. 

Vanndammane er trolig byens eldste, eksisterende bygningsmessige kulturminne, bygget i 1861-65. De er vel 

også fylkets eldste damanlegg når det gjelder massivdammer. 

Da dammene blei tatt i bruk innledet det en ny epoke i byens historie, med stor betydning for byens utvikling 

både industrielt og helsemessig. Nylig kom dammene inn som en betydelig leverandør av vann i forbindelse med 

ulykken i Fjelltunveien, og er altså fremdels til nytte. 

Det Ålesund nå bør gjøre er å føre Vanndammane tilbake til hva de engang var, smilende, kulturhistoriske øyer.  

De ligger midt i det mye benyttede turområdet på  Aksla, og har naturlig tilkytning til byens mest kjente 

turistattraksjon, utsikten fra Fjellstua og Kniven. 

(Klippet fra Fredrikstad Blad nylig, etter tillatelse fra forfatter) 

Ikke noe gamlehjem for meg, takk! 
 
Av Eddie R. Sjøborg  (foto neste side) 

Bellevue 20.1606 Fredrikstad 

 

For et år siden dro min kone og jeg på cruise fra Florida og ned i Middelhavet med luksusskipet «Princess of the 
Great Seas» fra rederiet Cunnord Lines. 

Ved middagen allerede første kvelden la vi merke til en eldre dame som satt alene ved det gedigne rekkverket 
ved trappen inn til spisesalen. Jeg la videre merke til at hele skipets besetning, fra de øverste offiserer, kelnere, 
stuepiker etc. alle synes å kjenne denne eldre damen. 

Diskret spurte jeg vår kelner hvem denne eldre, godt tilårskomne, damen var. Jeg hadde nok halvt forventet 
et svar om at hun var en av de største aksjonærer, eller eiere, av Cunnord Lines, men kelneren fortalte at han 
bare visste at hun hadde vært ombord på de siste fire cruiseturene med skipet. 

Da vi en kveld forlot spisesalen tok jeg mot til meg å hilste høflig på denne eldre damen som hadde vakt min 
nysgjerrighet. Vi småpratet og jeg åpnet med å si: «Jeg forstår at De har vært med skipet på de siste fire 
cruiseturene?».  

Hun så på meg og svarte: «Det stemmer nok det, ja».  
Fortsatt nysgjerrig svarte jeg tilbake: «Det forstår jeg ikke helt». Uten et øyeblikks nølen repliserte hun tilbake: 

«Det er billigere enn et pleiehjem eller gamlehjem hjemme i Norge! ». 
Så, etter å ha møtt denne eldre damen, og lært om hennes livsfilosofi, kommer det heller ikke til å bli noe 

gamlehjem eller pleiehjem på meg heller på mine eldre dager. 
Når jeg blir gammel og skranten, så skal jeg entre et av Cunnord Lines' luksusskip, og tilbringe resten av min 

alderdom i dette millionærmiljøet. 
Jeg har sjekket prisen med sosialkontoret i Fredrikstad. Gjennomsnittskostnaden på pleiehjem eller 

aldershjem her i byen er 1.250 kroner per døgn. Jeg har videre kontrollert prisen med Cunnord Lines som 
opplyser at jeg kan oppnå en langsiktig avtale, i luksussuite, med senior/pensjonistrabatt til 750 per døgn 
(reisen til og fra Florida betaler jeg jo kun én gang).  

Det gir meg hele 500 kroner i døgnet til: 
1. Gaver, tips og sigaretter, etc. på 100 kroner per døgn, i tillegg til at 
2. jeg får så mye som ti eksklusive måltider om dagen, hvis jeg klarer å karre meg ned til de mange restauran

tene ombord, eller jeg kan benytte meg av romservice (noe som også betyr at jeg kan få frokost på sengen hver 
dag hele uken). 

3. Skipet har så mye som tre svømmebasseng, spa-rom, gratis vaske- og tørkemaskiner, og gratis filmer og 
show hver kveld.  

4. De har gratis barberhøvler og tannpasta, og gratis såpe og shampoo. 
5. De vil behandle meg som en verdifull kunde og ikke som en pasient. En ekstra tips på 30 kroner dagen vil 

gjøre at hele mannskapet, fra kapteinen og nedover, står på pinner for meg. 
6. Jeg møter hundrevis av nye mennesker hver 7. eller 14. dag. 
7. TV'n brutt sammen? Utbrente lyspærer må skiftes? No problem! De fikser alt, dette mens de ber så mye om 

unnskyldning for det ubehag du er påført. 
8. Rene lakner og håndklær hver dag, uten at du behøver å spørre etter dem. 

9. Hvis du faller på et aldershjem eller pleiehjem i Norge og bryter en hoft eller et ben, så sendes du til nær
meste sykehus hvor du plasseres sammen med en rekke andre eldre, snorkende og illeluktende personer på et 
trangt fire-manns rom. Hvis du derimot faller og brekker en hoft eller et ben på et av Cunnord Lines skip, vil de 
oppgradere deg til en luksussuite for resten av ditt liv. 

Nå, hold på hatten, for nå kommer det beste! Har du lyst til å se Sør-Amerika, Panamakanalen, Tahiti, Austra
lia, New Zealand, Asia, eller bare spesifiser hvor du ønsker å dra. Cunnord Lines har alltid et skip på de kanter. 

Så ikke se etter meg på pleiehjemmet i fremtiden. Skal du ha tak i meg så er det bare å ringe - som de sier 
ombord - ship-to-shore. 

 
PS! Når du dør så kaster de deg en stille natt over bord. No extra charge! 

Ha en god dag. Ship o'hoi! 



Kontakt til studiegruppeledere: 

Andreassen, Ragnhild; 70131235, ragnhila@online.no 

Bøen, Ingemar; 90768214, itboen@adsl.no 

Dahl, Olav; 70215102 

Dybvik, Sigurd; 91177120, sidy@adsl.no 

Flatmark, Gerd; 70120636 

Hansen, Terje; 70141793, terje.b.h@adsl.no 

Hatlø, Astrid; 70143085, astrid.hatlo@adsl.no 

Hole, Johan; 70147016, ARNK-ho@online.no 

Holte, Liv; 70143132, liv.holte@hotmail.com 

Lade, Gunnlaug; 70155004, gunnlade@frisurf.no 

Marø, Erna; 70155781, ernamaro@online.no 

Mjelva, Egil, 70126976, emjelv@frisurf.no 

Stoknes, Per Gunnar; 70143620, pgs@adsl.no 

Vidnes, Per-Arne; 90722492, pavidnes@frisurf.no 

Øfsdahl, Per; 97177473, per.ofsdahl@adsl.no 
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KUNSTMALER-GRUPPE STARTET 
 
Den 10/1-09 ble kunstmalergruppa startet på Spjelkavik 
seniorsenter sammen med Sigurd Dybvik. Det var 7 av 8 
tilstede. Leder for gruppen ble Terje Bugge Hansen. 
 
Det ble også foreslått å ta kontakt med Arne Osen for 
opplysning om brukerutstyr til å starte med. 
Arne Osen sa seg villig til å treffe oss på neste 
møte,tirsdag 27/1-09. Tiden ble satt til kl. 12.00. 
 
Alle gleder seg til neste møte, med full innsats som 
KUNSTMALERE. 
 

Vennlig hilsen,  Terje Bugge Hansen 

Eddie R. Sjøborg   

 

Princess of The 

Great Seas 
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Leder Sjur Brande 

Nybøbakken 8, seksjon 9, 6011 Ålesund 

Tlf  7013 7622  og  9220 3697 

sjur.brande@adsl.no 

Nestleder Carl Erik Eriksen 

Fjelltunv. 29—7, 6007 Ålesund 

Tlf 70133416 og 9006 9516 

ceerik@adsl.no 

Studiekoordinator Sigurd Dybvik 

Sjømannsveien 10, 6008 Ålesund 

Tlf 7013 3760 og 9110 7120 

sidy@adsl.no 

Kasserer Unni Førde 

Langelandsveien 40 b, 6010 Ålesund 

Tlf 7015 5638 og 9584 2068 

e-hen—f@adsl.no 

Sekretær Gunnlaug Lade 

Lerstadtoppen 38, 6014 Ålesund 

Tlf 7015 5004 og 9512 7434 

gunnlade@frisurf.no 

Varamann Norma Strand Kjerstad 

Åsehagen 15, 6017 Ålesund 

Tlf 7014 1071 og 9548 8507 

Norma.kjerstad@gmail.com 

Varamann Erling  Paulsen 

Gamleveien 36, 6015 Ålesund 

Tlf 7015 5290 og 9056 0355 

erl.paul@online.no 

 

 

Tillitsmenn 2008 

U3A-konseptet kom til Norge i 1982 gjennom Folkeuniversitetet, og 

har spredd seg over hele landet. Langsomt begynte andre å ta opp 

ideen, og noen valgte å arbeide mer selvstendig, eller med 

kommuner, bibliotek, undervisningsorganisasjoner. Selv om 

visjonen fra U3A er den samme for alle, er arbeidsmåten forskjellig. 

Dette skyldes personers engasjement, og miljøet på stedet.  

All U3A-aktivitet er i utgangspunktet en selvstendig virksomhet, 

men med en felles visjon. Hos oss uttrykker vi vår visjon med 

denne ordlyden: 

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

Studiegruppenes møteplan for første halvår 2009 

www.puiaa.no 

Adresselapper settes her. Returadresse ved feil adresse: 

 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

v/ Sjur Brande 

Nybøbakken 8, seksj 9 

6011 Ålesund 

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år.  

Medlemsskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkesmessig bakgrunn. 
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